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PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER GRADUAÇÃO 
EDITAL - 2019 

 
 

Dispõe sobre a Pré-seleção de alunos para 
participação no Programa de Bolsas Santander 
GRADUAÇÃO para Estudantes de Graduação. 
 
 

O International Office da UNINORTE torna público o edital de inscrição e pré-seleção de 

alunos para candidatar-se ao PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER GRADUAÇÃO 2019, 

programa do Santander Universidades destinado a estudantes de graduação da 

instituição. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 As presentes disposições visam regular e disciplinar o PROGRAMA DE BOLSAS 

SANTANDER GRADUAÇÃO 2019, doravante denominado simplesmente 

PROGRAMA. 

 

1.2 O PROGRAMA tem como objetivo geral apoiar os alunos com excelente 

desempenho acadêmico e condições financeiras desfavoráveis no pagamento de 

suas mensalidades. O universitário contemplado receberá uma bolsa-auxílio 

durante um período de 12 meses. 

 

1.2.1 Fica impedido de participar do PROGRAMA, o aluno: 

 

a) Que já faz parte de outros programas de auxílio financeiro na IES ou outros 

órgãos de fomento, simultaneamente à sua participação no PROGRAMA, tais 

como FIES e PROUNI, exceto os aqui destacados: Descontos institucionais via 

vestibular, nota do ENEM, Retenção, Mérito Acadêmico, Parentesco com 

Colaborador,  Transferência, Portador de Diploma, Retorno, Convênio Empresa, 
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desde que comprovada a carência socioeconômica, condição central da cessão 

do benefício; 

 

b) Os candidatos que já tenham sido contemplados por este PROGRAMA, ou por 

qualquer outro programa de bolsas do Santander Universidades. 

 

1.3 Através do PROGRAMA, a UNINORTE possibilita aos seus alunos de graduação a 

oportunidade de receber apoio financeiro para pagar suas mensalidades na 

universidade e/ou custos relacionados à realização do curso superior, como 

material didático, entre outras despesas.  

 

2. DAS DISPOSIÇÕES DA BOLSA 

 

2.1 Será concedida pelo Banco Santander 1 (uma) bolsa de estudos no valor total de R$ 

300,00 (trezentos reais) por mês durante um período de 12 (doze) meses para o aluno 

selecionado. 

 

2.2 Conforme diretrizes do Banco Santander, após o envio da indicação do estudante 

aprovado pela UNINORTE, o banco realizará o pagamento ao bolsista a partir do mês de 

julho de 2019. 

 

2.2.1 O PROGRAMA pode ser rescindido pelo Banco Santander ou pela IES a 

qualquer momento, sem incidência de qualquer ônus ou penalidade, desde que 

a parte que solicitar a rescisão comunique à outra com antecedência de 60 

(sessenta) dias. 

 

2.3 A responsabilidade pelo pagamento da bolsa é do SANTANDER UNIVERSIDADES. A 

quantia referente ao valor da bolsa será repassada diretamente ao aluno de graduação 

contemplado, mediante crédito em conta corrente de sua titularidade e mantida no 

Santander.  
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3. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

 

O candidato que será pré-selecionado e indicado pelo Centro Universitário do Norte – 

UNINORTE deverá obrigatoriamente preencher os seguintes requisitos: 

 

3.1 Ser brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, pessoa física habilitada à 

prática de todos os atos da vida civil, nos termos do art. 5º do Código Civil (Lei nº. 

10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado no território nacional. 

3.2 Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da UNINORTE durante 

todo o processo de seleção e obrigatoriamente também durante todo o período de 

realização do programa, não podendo estar com a matrícula trancada ou vir a trancar; 

3.3 Ter média geral no seu histórico escolar, igual ou superior a 7 (sete). 

3.4 Se estudante de Bacharelado: ter concluído no mínimo 2 semestres e no máximo 

70% do curso na UNINORTE até 2018.2. Se estudante dos Cursos Tecnológicos: ter 

concluído no mínimo um semestre e ser aluno de 2º semestre no semestre corrente, ou 

seja, 2019.1; 

3.5 Ser classificado em estudo de carência socioeconômica;  

3.6 Estar adimplente com suas obrigações financeiras perante a UNINORTE, tanto no 

que diz respeito às mensalidades, regulares e/ou extras, bem como com a Biblioteca; 

3.7 Não ter usufruído de bolsas para nenhum programa semelhante financiada pelo 

Grupo Santander; 

3.8 Não ter sido penalizado com nenhuma advertência disciplinar até o dia da divulgação 

do resultado dos alunos selecionados; 

3.9 Entregar toda a documentação de inscrição completa no International Office, 

conforme item 4.1.2 deste Edital 

3.10 Manter CONTA CORRENTE ativa no Banco Santander. Será considerada CONTA 

CORRENTE ativa no Banco Santander aquela em que o cliente realizou ou autorizou 

transações como saque, depósito, pagamento de contas, TED, entre 14/01/19 e 

14/04/19 e/ou tenha investimentos (poupança, CBD e Fundos de Investimentos) ou 

empréstimos (Crédito pessoal/CDC) vinculados à CONTA CORRENTE ativa no Santander.  
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A CONTA CORRENTE Universitária ativa no Banco Santander se inclui no conceito de 

CONTA CORRENTE ativa no Banco Santander. Conta Salário e Conta Poupança não serão 

aceitas. 

 

3.11 Concordar e cumprir os demais requisitos estabelecidos nos Princípios Gerais do 

Programa. 

 
4. DA INSCRIÇÃO E PRÉ-SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 
4.1. O aluno, para concorrer à pré-seleção, deverá satisfazer os requisitos listados no 

item 3 deste edital e realizar 02 (duas) inscrições obrigatórias e complementares, 

confirme abaixo estabelecido: 

 

4.1.1 NO SITE DO SANTANDER: 

 

4.1.1.1.  O candidato deve baixar o App Santander Universitário e efetuar a sua 

inscrição impreterivelmente até às 23:59 (horário de Brasília) do dia 14/04/2019. 

 

4.1.2 NO INTERNATIONAL OFFICE UNINORTE: 
 
4.1.2.1. O aluno interessado deve apresentar-se no International Office até às 17h do 

dia 15/04/2019 portando a documentação abaixo relacionada: 

 
A. International Office: Unidade 10 – Rua 10 de Julho, nº 873 - Centro, Manaus - AM, 

69010-060 

 Cópia do comprovante de inscrição individual realizada no site do Santander 

Universidades até o dia 14/04/2019, mediante o preenchimento do formulário 

de inscrição no referido site; 

 Cópia do RG e CPF (ou carteira de motorista contendo essas informações); 

 Histórico Acadêmico da UNINORTE atualizado e autenticado  

 Curriculum Vitae com a relação das atividades e qualificações acadêmicas e 

profissionais do candidato.  
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Observações: toda e qualquer atividade/qualificação acadêmica/profissional 

constante do Curriculum Vitae deverá ser comprovada no ato da inscrição 

mediante apresentação de documento/comprovante original, acompanhado de 

uma cópia de cada comprovante/documento. Nenhum processo de inscrição 

será considerado concluído sem que a documentação indicada no CV esteja 

absolutamente comprovada. Recomendamos a prévia consulta ao IO para 

esclarecimentos de dúvidas caso o interessado deseje ter mais detalhes sobre 

os critérios de apresentação da documentação. 

Importante: 

1. Atividades profissionais que estejam em vigor com carteira assinada, 

devem ser comprovadas mediante Declaração da empresa em papel 

timbrado, confeccionada pelo gestor. Já as atividades profissionais que 

já tenham sido concluídas podem ser comprovadas com cópia da 

assinatura da admissão e baixa da carteira de trabalho pela empresa 

contratante; 

2. Estágios em vigor devem ser comprovados mediante Declaração da 

empresa em papel timbrado, confeccionada pelo gestor; Contratos de 

estágios não serão aceitos para efeitos de comprovação.  A 

comprovação de estágios que já foram realizados poderá ser feita 

mediante a apresentação da Carteira de Trabalho ou Declaração 

assinada pelo gestor da atividade, ambas com data de início e término 

do estágio; 

3. Para a inclusão de publicação em anais, revistas, periódicos diversos, em 

que não haja a publicação impressa, indicar no CV o link de acesso ao 

documento; 

4. Apenas os eventos/atividades realizados pelo International Office serão 

considerados a partir da comprovação das Atividades complementares 

listadas no Portal do Estudante da UNINORTE. Todas as demais 

atividades complementares deverão ser comprovadas com original e 

cópia dos respectivos certificados. 
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5. Atividades tais como Monitoria, Iniciação Científica, Bolsas de Pesquisa, 

outras atividades do gênero devem ser comprovadas mediante 

declaração assinada pelo professor/supervisor da atividade; 

6. A comprovação de participação em eventos realizados pelo Diretório 

Acadêmico deve vir acompanhadas de comprovação da composição da 

mesa da diretoria vigente à época da assinatura do documento; 

7. Não serão aceitos: atividades/cursos parciais que não possuam 

comprovação explícita de conclusão. 

 1 Foto 3X4; 

 Declaração de Correntista do Banco Santander emitida, datada, carimbada e 

assinada por gerente ou responsável pela CONTA CORRENTE ativa do 

interessado no Banco Santander. Não serão aceitos: extratos bancários, 

demonstrativos financeiros, demonstrativos de serviços contratados, Termo de 

Abertura de Conta, entre outros.  

SERÃO ACEITOS APENAS OS DOCUMENTOS OFICIAIS INDICADOS ACIMA, 

EMITIDOS PELO BANCO. 

 Originais acompanhados por cópias da comprovação de renda familiar (Todos 

os membros do núcleo familiar). 
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS INTEGRANTES DO GRUPO FAMILIAR 

 
1. Carteira de Identidade ou CNH/ CTPS/ Passaporte/Registro em Conselho; 

2. Certidão de Nascimento para menores sem documento de identidade; 

3. CPF; 

4. Comprovante de Residência atual (90 dias); 

5. Certidão de Casamento e/ou divórcio; 

6. Carteira de Trabalho páginas: Frente – Foto, qualificação e contrato com ou sem vínculo 

empregatício, último contrato assinado e página seguinte ou, em substituição a CTPS o 

CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais; 

7. Comprovação de renda do grupo familiar. 

 

COM RELAÇÃO A COMPROVAÇÃO DE RENDA DO GRUPO FAMILIAR 
 

a) QUANDO AUTÔNOMOS OU PROFISSIONAL LIBERAL 

 

o Apresentar DECORE (janeiro à março), feito por Contador ou Técnico Contábil 

inscrito no CRC, com autenticação digital;  

o Pró-Labore (3 últimos meses ou 6 últimos meses em caso de variação); 

o RPA – Recibo de Pagamento de Autônomo (3 últimos meses ou 6 últimos meses 

em caso de variação);  

o Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física com Recibo. 

 

b) QUANDO APOSENTADO OU PENSIONISTA 

o Comprovantes dos últimos três meses de recebimento do benefício do INSS, 

pode ser retirado pelo site: (www.mpas.gov.br). 

 

c) QUANDO SÓCIO-PROPRIETÁRIO DE EMPRESA OU INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO 

DA EMPRESA OU SOCIEDADE SOCIAL 

o Comprovante de Pró-Labore e dividendos decorrentes do referido contrato; 

o Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

o Obs.: Para empresa inativa e/ou sem rendimentos, apresentar declaração do 

PRPJ inativa de baixa na JUCEB (Junta Comercial). 

 

d) NO CASO DE UM DOS PAIS NÃO CONSTAR NO GRUPO FAMILIAR DO CANDIDATO 

o Comprovante de separação ou divórcio / certidão de óbito / comprovante de 

residência em outro endereço / declaração que não possui vínculo com os pais, 

autenticada em cartório com assinatura de duas testemunhas e comprovantes 

de residência das mesmas. 

 

e) NO CASO DE ATIVIDADE RURAL 

o Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das 

pessoas jurídicas vinculadas ou notas fiscais de vendas dos últimos seis meses. 
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f) NO CASO DE RENDIMENTO DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEIS 

o Extrato bancário dos últimos três meses; 

o Contrato de locação ou arrendamento, devidamente, registrado em cartório. 

 

5. CRITÉRIOS E SELEÇÃOS DO CANDIDATOS 
 

5.1.1 Desempenho acadêmico. 

5.1.2 Menor renda familiar 

5.1.3 Participação em programas institucionais extraclasse como, iniciação 

científica, monitoria, extensão comunitária ou outros programas institucionais 

ou ainda programas de relevância acadêmica realizados fora da universidade. 

5.1.4 Avaliação do Curriculum Vitae. 

5.1.5 A avaliação final ficará a cargo da Comissão de seleção. 

 
5.2 Podem ser solicitados outros documentos além dos listados nesse Edital. 
 
5.3. O resultado será publicado no site da Uninorte (www.uninorte.com.br) no dia 24 de 

abril de 2019.  

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
6.1 A participação do candidato implicará em sua aceitação a todas as normas relativas 

ao Programa de Bolsas Graduação Santander Universidades 2019, especialmente as 

contidas nessa convocação para o processo de pré-seleção e nos “Princípios Gerais do 

Programa Bolsas Graduação Santander Universidades”, edição 2019, sobretudo os seus 

itens “3” e “7”, os quais declara, com a respectiva inscrição, ter pleno conhecimento e 

estar em total acordo. 

 

6.2 Uma vez selecionado, o candidato que desistir, sem motivo justificado, ficará 

impedido de participar de novas seleções promovidas pelo International Office pelo 

período de 1 (um) ano, a contar da data de divulgação do resultado do processo seletivo 

do qual participou. 
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6.3 Para efeitos do disposto no item anterior (9.2), considera-se desistência ou 

abandono o não cumprimento das obrigações para com a UNINORTE e o SANTANDER. 

 
7. CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Item Período 

Inscrição no site do Santander Universidade  Até 14/04/2019 

Entrega dos documentos para inscrição - listados 
no item 2 no International Office 

Até às 17h do dia 15/04/2019 

Divulgação do resultado no site do International 
Office da UNINORTE. 

A partir das 18h do dia 24/04/2019 

Apresentação do selecionado no International 
Office para informações sobre demais etapas do 
processo 

 
A partir do dia 27/04 das 9h às 18h 

 
Pagamento da Bolsa pelo Banco Santander 

 
A partir de Julho/2019 

 
 

Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Comissão da UNINORTE 

responsável pelo processo seletivo. 

 
 
 
Manaus, Abril de 2019 
 
 
Rayssa Lobo Leite 
Analista do Escritório Internacional 
UNINORTE – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE                                
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