UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR

GABINETEDO REITOR
VERITATI

EDITALNe 55/2019
SELEÇAODE CANDIDATOS PARA O PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER DE GRADUAÇÃO
PARCERIA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR E DO BANCO SANTANDER

UNIVERSIDADES.

O Reitor da Universidade Católica do Salvador - UCSAL,no uso de suas atribuições,
constantes no art. 13 do Estatuto da Universidade, torna pública a abertura de inscrições para
a seleção de alunos de graduação da UCSAL para o Programa de BolsasSantander Graduação
em parceria com o Banco Santander, edição 2018.

1. DO PROGRAMA

O Programa de Bolsas Santander Graduação tem como objetivo fundamental, contribuir,
através do apoio financeiro, para que os estudantes da UCSaltenham a oportunidade de dar
continuidade aos estudos, incrementando a qualidade da formação acadêmica.
Deste modo, ao participar do programa o candidato selecionado deverá aceitar os Princípios

Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades e todos os itens que nele

constam bem como cumprir com os prazosestabelecidosno cronogramaconstante desse
edital.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições poderão ser realizadas no horário administrativo( 8:00 às].2:00 e 13:00h às
17:00h) no Núcleo de Estágioe Práticas Empreendedoras -- NEPE,localizado na Av. Prof. Pinto
de Aguçar,2589 -- B]oco B, sa]a 3].8. Pituaçu - Salvador Bahia, no período de 02 de setembro
de 2019 a 09 de setembro de 2019.

3. DOSPRE-KEQulsiTos
3.1. Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:
a) Ficha de inscrição Programa Bo]sasSantander Graduação( ANEXO].);
b) Histórico Acadêmico atualizado e contendo média geral no curso até o momento da
Inscrição, solicitado na Central de Relacionamento ao Aluno - CRAe com assinatura do

c) Coordenadordo Curso;
d) Cópia de documento de identificação constando data de nascimento e foto;
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e) Comprovante de matrícula no semestre em andamento;
f) Avaliação do Perfil de Vulnerabilidade, de acordo com os exigidos pela UCSal,emitido
pelo PLENUS-- UCSal;

g) Comprovante de participação em atividades extensionistas ou voluntárias desenvolvidas
na UCSal,assinado pelo Coordenador do Projeto/Programa nos últimos dois semestres;
h) Comprovante de inscrição no site do Banco Santander- Programa de Bolsas Nacionais;
i) Comprovante de conta ativa - Conta Corrente Universitário do Banco Santander;
j) Autorização para o uso da imagem para fins de divulgação institucional( anexo 03);

3.2. Após a efetivação da inscrição, não serão acentos pedidos de inclusão ou troca de
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. Não serão acentosdocumentos anexados
fora do especificado, ilegíveis ou rasurados

4. DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS

4.1. Serão concedidas 05(cinco) bolsas-auxílio, disponibilizadas aos estudantes, regularmente
matriculados e selecionados através desse edital, através do Banco Santander - Programa de

BolsasSantanderGraduação.

5. DO VALOR DO PROGRAMA E DA BOLSA-AUXÍLIO

5.1. O valor do presente Programa é de até R$].8.000,00(Dezoito Mil Reais)que corresponde
ao fornecimento de 05(CINCO)bolsas-auxílio no valor unitário de R$ 300,00( trezentos reais)
por mês, durante o período de até 12( doze) meses.

5.2. A bolsa auxílio a que se refere o item 5.1 deste Edital deverá ser destinada, pelo
beneficiário do programa, ao pagamento da mensalidade do respectivo curso de graduação.
5.3. A identificação pela UCSalde destinação diversa do pagamento da mensalidade do curso
de graduação pelo aluno beneficiário deste programa, implicará no cancelamento imediato do
referido benefício.

6. DA SELEÇÃO

6.1. Todos os (as) candidatos (as) inscritos (as) serão aprovados caso atendam aos seguintes
critérios:
a) Média global do curso Igual ou superior a 7,5(sete e meio);
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b) Grau de vulnerabilidade de acordo com critérios estabelecidos pela UCSale avaliado pelo
PLENUS;

c) Ser brasileiro nato ou naturalizado e ter maior de 18 anos na data de inscrição;
d) Não ter recebido qualquer tipo de sansão ou advertência disciplinar na UCSal;
e) Não participar de programa de auxilio financeiros da UCSal;
f) Ter apresentado, no ato da inscrição, todos os itens previstos no item 3.1.

6.2. Paraefeito de classificaçãono processoseletivo será utilizado o barema apresentadoa
seguir visando uma classificação dos candidatos aprovados
Pontuação

Item
Umponto
Média Global do Curso
Idade

Grau de Vulnerabilidade
tempo de ingresso

Resultado Entrevista

l

Trêspontos

l

CíncoPontos

Entre 7,5 e 8,5

Entre 8,6 e 9,5

Acima de 9,5

Entre ].8 e 25 anos

Entre 26 e 30 anos

Acima de 30 anos

Nívell

Nívelll

Nívellll

Até 2 semestres

Entre 3 e 4

Acima de 4

semestres

semestres

Bom

Excelente

Médio

6.3. Em caso de empate, prevaleceráo (a) candidato (a) que tenha comprovaçãode
participação em atividades extensíonistas ou voluntárias nos últimos dois semestres.
6.4. Dos resultados classificatórios publicados cabe recurso à Pró-Reitora de Graduação, no

prazo de 3 (três) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil após a publicação do
resultado.

6.5. O(a) candidato(a) aprovado(a) que não comparecerno prazo determinado perderá a
vaga.

7. DO TERMO DE ADESÃO

7.1. Os alunos selecíonados serão convocados, pela ordem classifícatória, para a assinatura do
Termo de Adesão e de concordância com as disposições dos Princípios Gerais do Programa de
Bolsas Santander Graduação, disponível em !!!!p$;ZZwww:santander.com.br/universidades/apn-

$gn!g!!dgr=univer!!!crie,declarando que leram, compreenderam e que apresentam total ciência

com relaçãoa todo o teor do referido documento, que é parte integrante deste Edital.
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7.2. OS PRINCÍPIOS GERAIS DO PROGRAMAS DE BOLSAS DO SANTANDER UNIVERSIDADES

EDIÇÃO2019, em anexo, passam a ser parte integrante deste Edital.
7.3. A Universidade, no Termo de Adesão, se reserva o direito de encerrar a participação no

Programa, a qualquer tempo, de bolsistas que descumprirem as condições estabelecidas
nesse Edital, bem como por ocorrência de abandono do curso, trancamento de matrícula,

falecimento ou qualquer outro fato que leve a excluir o participante dos requisítos
estabelecidospelo Programa.
7.4. Casoa documentação e solicitações não sejam apresentadas dentro do prazo solicitado, o

aluno selecionado perderá a Bolsa (será automaticamente cancelada), não podendo ser
transferida para o ano/período subsequente

8. DO CRONOGRAMA
GERAL
8.1. O cronograma do Programa BolsasSantander Graduação segue o seguinte cronograma
a) Encerramento das inscrições: 08 de setembro de 20].9;
b) Divulgação dos candidatos selecionados: até 04 de outubro de 2019;
c) Encerramento indicações dos selecionados no Sistema Santander: 09 de Outubro de 2019;
d) Data limite para envio do Termo de Adesão: 31 de outubro de 2019;
e) Primeira parcela referente ao pagamento da bolsa: Dezembro de 2019

9. DOSCASOSOMISSOS

9.1. Os casos omissos serão avaliados e enviados à Pró-Reitoria de Graduação, que os
encaminhará para a deliberação do Reitor.

REGISTRE-SE,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

# de agosto de 2019

01',
)

l

e.

[eitdr
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ANEXOl-FICHA

DEINSCRIÇÃO

l.DADOS PESSOAIS

Nome:
Curso:

Matrícula :

Semestre

Fnrqaro.- 0

E-mail:
Telefones de Contato:

Celular

Fixo : ( ).

Nome e Celular Pai ou Responsável:.
E-mail Pai ou responsável:
Celular(

).

.fixo ( ).

Nome e Celular Mãe ou Responsav el:
E-mail mãe ou responsável:.
Celular (

)

Aluno(a)bolsista:

fixo ( )

l)Sim.Quala

modalidade?

1 ) Não
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ANEX02

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CIÊNCIA

com

o

RG

número

declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e
estou de acordo com todos os itens do EDITAL55/2019 SELEÇÃoDE CANDIDATOSPARAO
PROGRAMA BOLSASSANTANDERGRADUAÇÃO, uma parceria entre a Universidade Católica

do Salvadore o Banco Santander."

Assinatura do (a) Aluno (a)
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ANEXO 3 - AUTORIZAÇÃO AO USO DE IMAGEM
Eu /

portador

Identidade ng

inscrito no CPF sob ng

Rua

n9

da Cédula de
residente à

na cidade de

AUTORIZO
o uso de minha imagem para ser utilizada como instrumento de divulgaçãode
projetos da Universidade Católica do Salvador- UCSal.A presente autorização é concedida a
título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima mencionada em todo território nacional e
no exterior, em todas as suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (1) home

page; (11)cartazes;jlll) divulgaçãoem geral. Por esta ser a expressãoda minha vontade
declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de
direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro.

Sa[vador,

de

20].9

Assinatura
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ANEXO 4 - TERMO DE ACEITAÇÃO E CIÊNCIA DOS "PRINCÍPIOS GERAIS DOS PROGRAMAS DE
BOLSAS DO SANTANDER UNIVERSIDADES - EDIÇÃO 2018"

Eu

com

o

RG

número

, declaro, para os devidos fins, que li, estou ciente e
estou

de acordo

com todos

os itens do "PRINCÍPIOS

GERAIS DOS PROGRAMAS

DE BOLSAS

DO SANTANDER UNIVERSIDADES - EDIÇÃO 2018"

Assinatura do (a) Aluno (a)
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ANEXO

5

-

PRINCÍPIOS GERAIS DOS PROGRAMAS

DE

BOLSAS DO

SANTANDER

UNIVERSIDADES
- EDIÇÃO2019"
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PRINCÍPIOS

NIVERSIDAD

CONSIDERAÇÕESINICIAIS

1- É de interesse da Instituição de Ensino Superior, doravante denominada IES. aprimorar o ensino.
propiciando aos seus estudantes e/ou professores estabelecer e desenvolver relações com instituições de
ensino localizadas em países distintos através da participação em programas que tenham como escapo o
intercâmbio de estudantes. E propiciar a oportunidade para que universitários tenham acesso ao Ensino
Superior de forma ampla. através de programas que tenham como foco o apoio financeiro para continuidade

dos estudos

11

O SANTANDER possui iniciativas, doravante denominadas PROGRAMA, que tem por escapo
a) Promover a internacionalização de estudantes e/ou professores. oportunizando o acesso a culturas
estrangeiras. pois entende que este cantata constitui-se em um importante instrumento de formação
Intelectualdos participantes. Cada PROGRAMA com sua devida especificação se encontra ANEXO

nestedocumento.
b) Ampliar as possibilidadesde continuidadedos estudos no ensino superior. para estudantes que
apresentem excelente e comprovado desempenho acadêmico e baixa condição financeira. por meio
de auxílio financeiro.

111
- 0 SANTANDER fomenta ações e/ou projetos que objetivem o aprimoramento do ensino superior e a
internacionalização da atividade acadêmica através do SANTAN DER UNIVERSIDADES, em linha com sua
política de Responsabilidade Social Corporativa;

r

JI

!.'t

Ê

i''Q
c:
r

IV - Seguindo as diretrizes. propostas e conclusões contidas na "Carta Universia Rio 2014" +esllitanti:lBo lll
Encontro Internacional de Reitores Universia. realizado no Rio de Janeiro (Brasll) e tambémjdejacoraB%bm
as disposições da Estrutura Básica e Marco Organizacional do Espaço Ibera-americano dq CQRhecimento(
(EIC) ao qual se Incorporou em 2010 como agente, o SANTANDER partilha da convicção cb qge o melhor.

investimento para uma sociedade mais aberta e próspera ocorre pelo amplo acesso dil PQ:pulaç#nl
aoc.
1'1

conhecimento e pela melhoria da qualidade do ensino universitário;

Í

! i

(})

v - A IES tem interesse em propiciar aos seus alunos a possibilidade de terem acesso a+ PBOGFUyIA.U'rl
com o propósito de pemiitir aos mesmos a participação em cursos em universidades estráfiÕêiras. com a

finalidade de cumprir parte dos créditos requeridos pela IES. e ainda contribuir para que alunos de
excelência académica prossigam com os estudos
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VI - As cláusulas detalhadas na sequência constituem os princípios regulatórios dos Programas de Bolsas
do Santander Universidades. do Banco Santander (Brasil) S.A. e dos distintos Bancos e sociedades filiais

que o formam (na sequência todos e cada um deles coletiva ou individualmente denominados
SANTANDER").

1. 0BJETIVOS
1.1. As presentes disposições visam regular e disciplinar os Programas de Bolsas do $antander
Universidades. instituído pelo Banco SANTANDER (Brasil) S/A. instituição financeira com sede na Avenida
Presidente Juscelino Kubitscheck, n' 2235. Bloco A, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP. CEP 04543-011.
inscrita no CNPJ/MF sob o Ro90.400.888/0001-42, a seguir denominada simplesmente SANTANDER. por
intermédio do segmento SANTANDER UNIVERSIDADES

1.2. O PROGRAMA será apoiado pelo SANTANDER. nos termos. condições e limites definidos nestes
Princípios. bem como no convénio específico a ser firmado com as IES conveniadas. no qual também
constarão todas as condições relativas à concessão das balsas de estudo vinculadas ao PROGRAMA.
2

DAS RESPONSABILIDADESDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR CONVENIADA AO
SANTANDER

2.1. Será considerada conveniada ao SANTANDER a IES brasileira regularmente credenciada e/ou
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) que
a) Estiver regularmente exercendo suas atividades educacionais de ensino superior de graduaçãol
e

b) Mantiver convênio vigente de colaboração acadêmica com o SANTANDER Universidades

2.2. Formalizar convênio específico com o SANTANDER. disciplinador do PROGRAMA, Fi
política corporativa do SANTAN DER.

2.3. A IES conveniadaserá responsávelpor gerir as bolsas-auxíliode estudos.bem comojpor todo o
processo relativo à seleção e Indicação ao SANTANDER dos estudantes que participarão do PROGRAMA.

'l t
1:.

nos termos destes princípios. comprometendo-sea isentar o SANTANDER de qualquer ptobjema óü
responsabilidade nesse sentido. observando a quantidade máxima de participantes do PROGRAMA dpfini@g:
+c....

no convênio firmado entre as partes. ficando ajustado que cada indicado pela IES terá direito ã apertas Qluq

(uma)
dasbolsas
concedidas
pelo
PROGRAMA.

i ;-': "-J

2.4. As etapas e procedimentos para a inscrição do participante serão divulgados pela IES conveniada
através de edital e as inscrições serão realizadas junto ao SANTANDER. sob responsabilidadedeste.
preferencialmente através do aplicativo Santander Universitário. ou do endereço eletrânico específica
www:sêQfanderun/versa(Jades.com.l)//bo/sas.
Todas as etapas do processo de seleção. a ser realizado pela

Princípios Gerais dos Programas de Bolsasdo Santander Universidades
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C

IES e seus respectivos resultados também deverão ser divulgados pela universidade participante em seus
respectivos campa universitários. por intermédio de mídia eletrõnica e impressa, em caráter obrigatório.
visando garantir a publicidade de todos os ates e procedimentos
2.5. Para a adequada formalização da participação da IES conveniada, a mesma deverá encaminhar ao
SANTANDER. nos prazos definidos no cronograma que constará no convênio a ser ülrmado,as seguintes

documentos:

a) Convênio disciplínador do PROGRAMA,formalizado entre o SANTANDER e a IES conveniada

b) "TERMO DE INDICAÇÃO' disponível na plataforma online disponibilizada pelo SANTANDER
(www.santanderuníversidades.com.br/AdminBolsas/)

e que deverá ser preenchido pelas IES.

medianteacessocom login e senha, com todos os dados dos alunos selecionados,até a data
prevista no cronograma, sob pena de cancelamento das bolsas ora concedidas, a critério do
SANTANDER. em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos; e

c) "TERMO DE ADESÃO" devidamente preenchido e assinado pelo estudante/professor
selecionado. que deverá ser inserido pela IES conveniada na plataforma online disponibilizada pelo

SANTANDER ('upload") do documento digitalizada em PDF, impreterivelmente até a data
estipulada no cronograma, sob pena de cancelamento das bolsas ora concedidas, a critério do
SANTANDER.A responsabilidade pela veracidade da assinatura do Termo de Adesão será da IES.
2.6. Na eventualidade de ocorrer abandono do curso relativo ao PROGRAMA. falecimento. trancamento de

matrícula ou qualquer outro fato que desenquadre o participante dos requisitos estabelecidos neste
documento.üca a IES conveniada ao SANTANDER responsável por comunicar imediatamentea estilÉHgia

..a
-«'1

tal ocorrência. Para efeitos deste documento. considerar-se abandono do curso o não comparecimehto:Rm
mais de 10% (dez por cento) das atividades previstas. Caso o bolsista indicada venha a desistir apósja data

-...'.t

(...

=
'"3+"'

t

de divulgação dos selecionados.fica ajustado que NÃO será permitida. sob nenhuma hipótbsa. 'a
substituiçãodo bolsista desistente.
(''} !.!'

2.7. A IES. visando conceder iguais oportunidades a todos os interessados. divulgará o PROGRAlqA ê:h
sua /70mepage. ou outro local de destaque no endereço eletrõnico da instituição, bem como em outfds
formas de publicidade para alcance geral dos interessados. obrigando-se a utilizar a denomiÜaéã$

a')

=
r''f\ (
7'
-lb«
--t

especíhca do PROGRAMA. a fim de que todo participante tenha acesso aos presentes Princípios GPr4s.
onde constam as exigências para sua participação. direitos e obrigações.

L l '.

2.8. Prestartodas as informações necessárias para a consecução do objeto deste instrumento e do convênia
firmado entre as partes. salvo as informações de caráter sigiloso
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2.9. Caso a IES não realize a indicação do(s) candidato(s) no prazo estipulado no cronograma, a bolsa
concedida para o período será automaticamente cancelada. não podendo ser transferida para o ano/período

subsequente.
2.10. Mantiver o nível de parceria com o SANTANDER existente na data da assinatura deste instrumento
2.11.Para que a IES faça jus à(s) bolsa(s), deverá apresentar uma quantidade mínima de 05(cinco) inscritos

para cada balsa concedida pelo SANTANDER. Caso não apresente a quantidade mínima prevista nesta
cláusula, a bolsa não será concedida pelo SANTANDER.

3. DAS RESPONSABILIDADESDO SANTANDER

3.1. Indicar oportunamente à IES, o local específico (Aplicativo Santander Universitário e/ou Portal
Santander Universidades) para que sejam realizadas as inscrições dos participantes do PROGRAMA, sob
responsabilidade do SANTANDER. ficando a cargo da IES divulgar os respectivos locais. de acordo com
os termos presentes nestes Princípios

3.2. Garantir que a especificação de cada PROGRAMA. bem como a concessão da bolsa, cujo descritivo
está detalhado nos anexos destes Princípios sejam cumpridos. considerando ainda o cronograma previsto
no convênio a ser formalizado com a IES.

3.3. A quantidade de participantes no PROGRAMA por IES será definida a exclusivo critério do
SANTANDER e constará no convénio específico a ser firmado.

4. DAS RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

4.1. Considerar-se-ão participantes do PROGRAMA os estudantes e/ou professores das IES cl
ao SANTANDER. observados cumulativamente os seguintes requisitos:

a) O candidato selecionado deverá ser pessoa física habilitada à pratica de todos os atl)s da vida

civil. nos termos do artigo quinto do Código Civil (Lei n' l0.406/2002). sendo ainda residente pl
domiciliado em território nacional e maior de 18 (dezoito) anos;

l

;::

{.C

{.) Í:!
(

x.x

fi'lql
T

b) Todos os participantes do PROGRAMA serão selecionados pela IES. convqniadà aa.J
SANTANDER e deverão em todo caso. cumprir os critérios da elegibilidade. coàdlções e-'
L

procedimentos estabelecidos pela mencionada IES no correspondente processo de selóção, sem
qualquer interferência do SANTANDER;

c) Se estudante.o participantedeverá estar regularmentematriculadojunto à IES conveniadaao
SANTANDER, durante todo o processo de seleção e. ebllaalerlamsnle, também durante todo o
período de participação e realização do PROGRAMA. apresentando excelente e comprovado
Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades
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desempenhoacadêmico, baixa condição económica e social e conta corrente ativa mantida no
SANTANDER. Será considerada conta corrente atavano SANTANDER aquela em que o cliente
realizou ou autorizou transações como saque. depósito. pagamento de contas. TED nos últimos 89

(oitenta e nove) dias e/ou tenha investimentos (poupança. CDB e Fundos de Investimentos)ou
empréstimos (Crédito Pessoal/CDC) vinculados na conta;

d) Se professor. o participante deverá estar em efetivo exercício de suas atividadesjunto à IES
conveniada ao SANTANDER, durante todo o processo de seleção e. Qbljgal911gmSnle.também
durante todo o período de participação e realização do PROGRAMA. manter conta corrente ativa
mantida no SANTANDER. Será considerada conta corrente atavano SANTANDER aquela em que
o cliente realizou ou autorizou transações como saque, depósito. pagamento de contas. TED nos

últimos 89 (oitenta e nove) dias e/ou tenha investimentos(poupança. CDB e Fundos de
Investimentos) ou empréstimos (Crédito Pessoal/CDC) vinculados na cantai

o) O participante do PROGRAMA deverá assinar obrigatoriamente o competente 'Termo de Adesão'

e concordância às disposições constantes no presente documento 'Princípios Gerais dos
Programas de Bolsas do Santander Universidades'. conforme estabelecido neste documento.
declarando que preenche todos os requisitos específicos estabelecidos.

4.2. Fica expressamente impedida a participação no PROGRAMA, além daqueles que não se enquadrem

nos requisitos estabelecidos pelo item acima. todas as pessoas envolvidas na gestão. organização e
desenvolvimentodo presente PROGRAMA. tanto por parte do SANTANDER. Incluindo seus Diretores
Estatutários, bem como da Instituição de Ensino Superior, seus cônjuges e parentes até o segundo grau.
sob pena de desclassificação e de responsabilização nos termos da Lei.

4.3. Somente serão válidas e aceitas as indicações para as participações no PROGRAMA qi;êlfêremÍ<]
realizadas pela IES conveniada. Fica certo que a mencionada IES é responsável por observar e c+mpdr osc.:
requisitos estabelecidos neste documento, no que tange a seleção e gestão dos candidatos a participação ='
no PROGRAMA.

("
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5. DOS PROCEDIMENTOS E ETAPAS DO PROGRAMA
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5.1. A participação no PROGRAMA sujeita todos os candidatos às regras e condições estabelecidas neste {»
documento. Dessa forma. o participante. bem como a IES conveniada a qual esteja vinculado. adere a üÜas "'4
as disposições do presente documento, declarando que leu, compreendeu e possui total ciência comjrelãção OI)
a todo o teor dos presentes Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidad
5.2. O PROGRAMA está dividido em 08 (oito) etapas sucessivas. quais sejam

a) Primeira etapa: Formalização do Convênio específico entre a IES e o SANTANDER

Princípios Geraisdos Programas de Bolsasdo Santander Universidades
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b) Segunda etapa: A IES divulgará o início das inscrições de forma ampla. igualitária e irrestrita, através
de meios usuais e comuns para visualização dos interessados e publicará edital descritivo sobre o
PROGRAMA;

c) Terceira etapa: Os estudantes que desejarem participar do PROGRAMA deverão preencher o

formulário disponível através da Aplicativo Santander Universitário ou no endereço eletrõnico

que deve ser divulgadopela IES desde o início do
lançamento do PROGRAMA. cuja data está estipulada no cronograma constante no convêniol

d) Quarta etapa: A IES realizará o processo de seleção dos alunos de acordo com os critérios
estabelecidos pela própria instituição. o SANTANDER não Interferirá neste processo;

e) Quinta etapa: A IES deverá acessar a plataforma online disponibilizada pelo SANTANDER,
mediante login e senha, e preencher os dados solicitados dos alunos indicados no campo TERMO
DE INDICAÇÃO. Após o preenchimento dos dados exigidos deverá clicar no botão de "Aceite' e
enviar de forma online as informações ao SANTANDERi

f) Sexta etapa: Após a conferência do TERMO DE INDICAÇÃOpelo SANTANDER. a IES deverá
inserir na plataforma online disponibilizada pelo SANTANDER ('upload'). o TERMO DE ADESÃO
digitalizada em arquivo PDF, devidamente preenchido e assinado pelo estudante selecionado. Este
procedimento deverá ser realizado impreterivelmente até a data estipulada no cronograma. sob
pena de cancelamento das bolsas. a critério do SANTANDER. A responsabilidade pela veracidade
da assinatura do Termo de Adesão será da IES;

.J
g) Sétima etapa: Em até lO (dez) dias úteis do envio ao SANTANDER do documento mencionbdçlno I'\K)
{.

item 'f' acima. a IES conveniadadivulgaráem seus 'campa'os resultadosdo PROGRAMA'le l!=i
1'

comunicará ao candidato selecionado a confirmação de sua participaçãol e

l

='

2B'lü

h) Oitava etapa: Finalização do processa de concessão da bolsa resultando na realizaçjio'Po
pagamento, quando aplicável, ou na viagem de intercâmbio. conforme descritivo del cada c.bJ
PROGRAMA. constante no anexo destes Princípios.

:
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6. DA PUBLICAÇÃO E RESULTADOS DO PROGRAMA

llml'k''
1'

:e =(
I''; i l

ul

Cl}
6.1. Os resultados de todas as etapas do PROGRAMA deverão ser divulgados pela IES conveniada em
seus respectivos "cano/" universitários, por intermédio de média eletrõnica e/au impressa. em caráter
obrigatório. visando garantir a publicidade de todos os ates e procedimentos
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6.2. O SANTANDER poderá mencionar a sua condição de patrocinador do PROGRAMA e sua colaboração
com as universidades participantes em suas próprias publicações.

6.3. A IES participanteé obrigadaa Incluir o PROGRAMA.e o SANTANDERem toda a documentaçãoe
materiais relativos que forem utilizados. O SANTANDER figurará sempre como entidade colaboradora da

universidade e em qualquer tipo de documentação. informação ou gestão publicitária. que se emita ou
publique em relação ao PROGRAMA

7. CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

7.1 0 SANTANDER e as IES participantes comprometem-se a não revelar as informações conüldenciais a
qualquer pessoa ou entidade, que não aquelas relacionadas à negociação ou que tenham caráter notório.
sem o prévio consentimento por escrito da outra parte.

7.2. O SANTANDER e as IES participantes se obrigam a utilizar as informações confidenciais
exclusivamente para a análise de viabilidade e consecução dos objetivos do presente PROGRAMA, bem
como não utilizarão as informações confidenciais para quaisquer outros propósitos que não aqueles para o

qual foram reveladas.
7.3. O SANTANDER e as IES participantes asseguram que as informações consideradas confidenciais não

serão mecanicamente copiadas ou de outra maneira reproduzidas. divulgadas, publicadas, nem serão
circuladas sem prévia permissão. por escrito, do outro conveniente. senão entre aqueles que tenham
comprovadamente a devida necessidade de conhecê-las

8.DAS PENALIDADES

8.1. A IES conveniada será responsável por excluir automaticamente do PROGRAMA. os candi#ataq quq \
tentarem fraudar ou burlar o mesmo. ou fornecerem qualquer tipo de informação inverídica. sendo ésteg::
responsabilizados pelo ato no âmbito da esfera civil e criminal.

l
l

8.2. Sem prejuízo do que estipula Q item acima. qualquer descumprimentanas condições pactbadas na

t.I'l}

convênio específico disciplinador do PROGRAMA, formalizado entre o SANTANDER e a IES cobvehiadai=.«t
l

C':tU

principalmente no que tange ao cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma anexo ao convênio.''"..
J

faculta à parte prejudicada rescindir o referido instrumento e, consequentemente cancelamento das bolsasO)

Z
C

8.3. Na eventualidade de rompimento do convénio mencionado no item acima. o SANTANDER s# reservam.
o direito de comunicar ao(s) bolsista(s) os motivos do cancelamento das bolsas.

"""'

B.4. Dentre as hipóteses de descumprimento do convénio específico disciplinador do PROGRAMA. incluise a não comunicação ao SANTANDER. pela IES conveniada. das eventuais ocorrências relativas aos
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bolsistas que os desenquadremdas condições estabelecidas neste documento. aplicando-se as
penalidades definidas nestes Princípios

8.5. As bolsas que não forem utilizadas pela IES dentro do prazo estipulado no cronogramaserão
automaticamente canceladas, não podendo ser transferidas para o ano subsequente

9- DOS DIREITOS DE USO DO NOME E IMAGEM DO BANCO, DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR CONVENIADAS E DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA

9.1. O SANTANDER poderá usar o nome e/ou logomarca da IES conveniada, sem qualquer ónus. para os

devidos fins de divulgação do PROGRAMA.durante o prazo de vigência do convênio firmado entre as
a
partes

9.2. A IES deverá submeter a validação e autorização do SANTANDER de todo e qualquer material de
comunicação que contenha a marca do SANTANDER e/ou do PROGRAMA antes da publicação em
qualquer meio ou canal de divulgação

9.3. Os participantes do PROGRAMA cederão, no momento da assinatura do TERMO DE ADESÃO. o direito

de uso irrestritodo seu nome. imageme som de voz. sem qualquerónus para o SANTANDER.para
utilização em toda a médiaimpressa ou digital. por tempo indeterminado.

9.4. A adesão ao PROGRAMA não prevê concessão nem transferência ou renuncia aos direitos que
correspondam a cada uma das universidades participantes e ao SANTANDER em relação aos seus bens
regulados por lei relativos à propriedade intelectual ou industriall conservando a cada uma todos os direitos
sobre seus respectivos nomes, logos. marcas, base de dados e qualquer outro bem protegido pela legislação
vigente em matéria tanto de propriedade intelectual como industrial.

;J

IO.DAS DISPOSIÇÕESGERAIS
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10.1. 0 PROGRAMA tem caráter exclusivamente cultural e gratuito. não estando sujeito de forma algqmá a
qualquer espécie de álea ou sorte. nos termos do artigo 3'. inciso 11,da Lei n' 5.768/71. bem como do bítiãó

t'::i

30, do Decreto n' 70.951/72.

(':.,.

[

l0.2. A participação no PROGRAMA é totalmente gratuita. entendendo-se como tal a isenção no pagamento

de qualquer tipo de taxa de inscrição. não estando condicionada, em hipótese alguma, a quajqueil

pagamento.

l

i:i"

l0.3. O PROGRAMA poderá ser alterado ou encerrado a qualquer momento, mediante comunicação prévia
via correio eletrõnico ou cada nos endereços constantes nos preâmbulos dos convênios ou quaisquer outros
meios de comunicação.
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l0.4. As dúvidas ou situações nãa previstas neste documento serão decididas de forma soberana e
irrecorrível pelo SANTANDER.

l0.5. As participações da IES conveniada e de seus respectivas participantes selecionados. implicam na
total e irrestrita aceitação, por estes. de todos os itens do presente documento.

l0.6. Todas as atividadesrealizadas no âmbito deste PROGRAMApelos bolsistas não configurarão
qualquer relação ou vínculo empregatício com o SANTANDER e/ou universidades participantes do
PROGRAMA.

l0.7. O presente documento está registrado em sua integridade, conforme carimbo. no Cartório de Títulos

e Documentos.
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São Paulo, 12 de janeiro de 2018
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R$ 216.58

Selos e taxas

Remlhidos p/verba
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