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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA - UNIANCHIETA 

PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER IBERO-AMERICANAS - EDIÇÃO 2020 

  

 

EDITAL_UNIANCHIETA 002/2020 

 

  O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ANCHIETA, por intermédio da Diretoria 

Acadêmica e, no uso de suas atribuições legais, torna pública a abertura de inscrições e estabelece 

normas relativas à realização do Processo Seletivo de alunos de Graduação do UNIANCHIETA, para 

o PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER IBERO-AMERICANAS - EDIÇÃO 2020.  

  O Programa “Bolsas Santander Ibero-Americanas” é um programa de intercâmbio acadêmico. 

Sua finalidade é possibilitar aos alunos, regularmente matriculados, dos cursos de Bacharelado, 

Licenciatura e Tecnólogos, a oportunidade de intercâmbio em uma das Instituições conveniadas do 

Programa, localizadas em Portugal, Espanha ou América Latina.  

Serão oferecidas 03 (três) bolsas-auxílio, cada uma no valor correspondente a € 3.000,00 (três 

mil euros) / R$13.407,90 (treze mil, quatrocentos e sete reais e noventa centavos), para serem 

utilizadas pelos estudantes, durante o período de intercâmbio. A importância ofertada pela bolsa 

destinar-se-á para custear a matrícula (se houver), deslocamento, seguro de viagem, manutenção e 

alojamento, assim como outras despesas pertinentes ao Programa.  

  

I. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

1. O Processo Seletivo ocorrerá no UNIANCHIETA, conforme critérios estabelecidos neste Edital.  

2. O intercâmbio terá duração de 1 (um) semestre letivo. 

3. As Bolsas de Estudo para esse programa serão oferecidas pelo Banco Santander Brasil S/A.  

 

II. DO CALENDÁRIO GERAL  

  

Constitui o Calendário Geral do Processo Seletivo:  

1. Período de Inscrições no site (*) do Santander Universidades e envio de documentos para o e-mail 

pesquisa@anchieta.br: de 02/03 a 23/08/2020;  (*) www.santanderuniversidades.com.br/bolsas 

2. Período de homologação (conferência e aprovação de documentos que foram enviados pelos 

alunos) das inscrições pelo UNIANCHIETA: de 24/08 a 26/08/2020;  

3. Período de Seleção dos bolsistas: de 31/08 a 14/09/2020;  

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas


   

 

Campus Prof. Pedro C. Fornari - Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94, V. Jundiainópolis  – Jundiaí/SP 
www.anchieta.br - 0800 7728445 

4. Divulgação dos Resultados no Portal Institucional na Internet (**): 16/09/2020;  

(**) www.anchieta.br.  

5. Período de indicação dos bolsistas ao Santander: de 17/09 a 24/09/2020; 

6. Data limite para aprovação da Indicação pelo SANTANDER: 02/10/2020; 

7. Data limite para preenchimento e aceite do Termo de Adesão pelo candidato: 

09/10/2020; 

8. Pagamento da bolsa pelo Santander: será realizado no mês de novembro/2020. 

 

 III. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO  

 

São requisitos para a inscrição:  

I. ser Brasileiro nato ou naturalizado;  

II. não ter participado de nenhum programa de bolsas de estudos de mobilidade internacional de 

iniciativa do Grupo Santander;  

III. ser aluno regular de graduação no UNIANCHIETA, nos cursos de Bacharelado, 

Licenciatura ou Tecnólogo;  

IV. ter integralizado todas as disciplinas previstas para o 1º e 2º semestres letivos do seu 

respectivo curso ou 40% dos créditos obrigatórios, previstos em seu curso, até a data de sua 

inscrição;  

V. não estar cursando o último semestre do curso, durante o período em que realizará o 

intercâmbio;  

VI. estar com sua situação financeira regularizada com o UNIANCHIETA;  

VII. não ser bolsista de Iniciação Científica no período coberto pela bolsa;  

VIII. possuir 18 anos de idade completos, até a data de saída do país;  

IX. não ter sofrido qualquer punição em processo disciplinar interno;  

X. não apresentar reprovações em seu Histórico Escolar;  

XI. apresentar média aritmética semestral, igual ou superior a 7,0;  

XII. ter passaporte ou protocolo de solicitação de passaporte e carteira de vacinação 

internacional até o final do processo seletivo (23/08/2020) e com validade no período que 

permanecerá no exterior.  

 

IV. DAS VAGAS ACORDADAS  

  

Serão disponibilizadas as 3 (três) vagas dispostas da seguinte forma:  
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 - 1 (uma) para os cursos da área de Engenharia e Tecnologia;  

- 1 (uma) para os cursos da área de Saúde;  

- 1 (uma) para os cursos da área de Ciências Sociais e Aplicadas e Licenciaturas; 

 

V. DO PROCESSO SELETIVO  

  

Da Inscrição, Envio de Documentação e Homologação. 

  

1. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pela Internet, diretamente no site institucional do 

Santander Universidades:www.santanderuniversidades.com.br/bolsas.  

 2. Após a inscrição on-line (entre 02/03 e 23/08/2020), o candidato deverá enviar, 

OBRIGATÓRIAMENTE, para o e-mail pesquisa@anchieta.br em formato PDF, a seguinte 

documentação: 

I - Formulário de inscrição - disponível na internet;  

II – Curriculum Lattes;  

III - Histórico Escolar atualizado;  

IV - Cópia do RG, CPF e passaporte ou protocolo de solicitação.  

Importante: o não envio da documentação, acima indicada, eliminará automaticamente o candidato 

do processo de seleção. 

 a) A homologação (conferência e aprovação de documentos) da inscrição será realizada pela Diretoria 

Acadêmica do UNIANCHIETA, até a data indicada no Calendário Geral. 

 b) Somente será homologada a inscrição do candidato que apresentar, no ato dessa, toda a 

documentação citada no item 2.  

  

Dos Critérios de Seleção e de Classificação  

 

1. Todos os candidatos passarão por uma entrevista, em que devem apresentar um plano de estudos 

das disciplinas que pretendem cursar durante o intercâmbio. 

 2. A Banca de Seleção utilizará, para classificação dos candidatos, os seguintes critérios:  

 I. média das notas das disciplinas constantes no Histórico Escolar;  

II. análise do Curriculum Lattes;  

III. Plano de Estudos do Proponente, que deverá conter: 

a) indicação do curso de interesse na IES de destino; 

b) disciplinas que pretende cursar durante o período de intercâmbio. 

mailto:pesquisa@anchieta.br
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3. A nota da média aritmética do Histórico Escolar do aluno será utilizada como nota de corte. 

 4. A nota final para a concessão da bolsa será composta pela soma das notas 1 e 2. A nota 1 será 

composta pela média do Histórico Escolar e a nota 2 será atribuída pela avaliação do Curriculum 

Lattes.  

5. A atribuição de nota final será feita pela banca examinadora.  

 6. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente no processo de seleção. 

7. Em caso de empate, serão selecionados os alunos que obtiverem melhor média no Histórico Escolar.  

  

Do Resultado  

  

1. O resultado será divulgado na data indicada no Calendário Geral (item II), no site do 

UNIANCHIETA - www.anchieta.br.  

 2. O aluno será informado de sua seleção, também, pelo endereço eletrônico (e-mail) por ele 

fornecido. São de exclusiva responsabilidade do aluno candidato os prejuízos advindos da não 

atualização do seu endereço, bem como o acompanhamento das comunicações referentes a este Edital.  

 3. Do resultado da seleção não caberá recurso.  

  

VII. DA INSCRIÇÃO DOS ESTUDANTES SELECIONADOS NO PROGRAMA BOLSAS 

IBERO-AMERICANAS SANTANDER UNIVERSIDADES  

  

Da Inscrição dos Alunos Selecionados e da Envio de Documentação  

  

1. O estudante selecionado deverá enviar para o e-mail pesquisa@anchieta.br, até a data indicada no 

Calendário, das 08h30min às 21h, a seguinte documentação:  

 I – Termo de Adesão ao Programa Bolsas Santander Ibero-Americanas – Edição 2020– gerado 

automaticamente pelo sistema de indicações do Santander;  

II - Dados de conta corrente do Santander.  

  

Do Resultado da Instituição Parceira  

  

1. A comunicação oficial sobre a aceitação ou recusa do candidato será feita pela Instituição de 

destino, em data por ela determinada, não cabendo ao UNIANCHIETA fixar prazo para sua 

realização.  
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VIII. DA DESISTÊNCIA  

 

 1. Caso o aluno desista de participar do Programa de Intercâmbio deverá, a qualquer tempo, justificar 

tal atitude a Diretoria Acadêmica do UNIANCHIETA, por meio do correio eletrônico: 

pesquisa@anchieta.br. 

2. O aluno restituir ao Programa, os valores proporcionais ao período não utilizado da bolsa, podendo 

descontar as despesas já contratadas, desde que devidamente comprovadas.  

  

IX. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS  

  

Os acadêmicos selecionados para participar do programa deverão:  

1. permanecer regularmente matriculados no UNIANCHIETA, concordando em estudar, no período 

de vigência do programa, com dedicação integral ao plano de estudos aprovado, assim como pagar 

taxas escolares e outras despesas à Instituição de destino, se houver;  

2. apresentar à Diretoria Acadêmica do UNIANCHIETA, com 30 dias de antecedência à data do 

embarque, cópias da primeira página do passaporte, visto de estudos, termo de responsabilidade, e 

apólices de seguros de saúde que deem cobertura médica ao beneficiário em caso de doença ou 

acidente, repatriação médica ou funerária, seguro de viagem e de vida internacionais, válidos no país 

de destino, durante o prazo de vigência do intercambio.  

3. O aproveitamento das disciplinas cursadas na Instituição de destino será tratado conforme as 

normas vigentes no Regimento Geral do UNIANCHIETA.  

  

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

1. O aluno contemplado no Programa estará isento do pagamento das mensalidades ao 

UNIANCHIETA, relativas ao curso onde está regularmente matriculado, no período de duração do 

intercâmbio.  

2. Se for verificado, em qualquer ocasião, o descumprimento de quaisquer das disposições deste 

Edital, a inscrição e os atos dela decorrentes serão cancelados.  

3. A bolsa-auxílio tem o valor fixo de € 3.000,00/ R$13.407,90 (treze mil, quatrocentos e sete reais e 

noventa centavos), por estudante beneficiário. Esse benefício, cedido pelo Banco Santander, tem a 

finalidade de ajudar, total ou parcialmente, os custos de matrícula (caso haja), seguro de saúde 

internacional, deslocamento, manutenção, viagem e alojamento, sendo os gastos que ultrapassarem 

esse valor de exclusiva responsabilidade do bolsista.  

mailto:pesquisa@anchieta.br
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4. A liberação e o valor estipulado no Programa de BOLSAS SANTANDER IBERO-

AMERICANAS– 2020 é de responsabilidade exclusiva do BANCO SANTANDER.  

5. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só poderão ser feitas por meio de outro Edital. 

6. O candidato é responsável pela absoluta exatidão e veracidade da documentação apresentada.  

7. A concessão de visto, necessário para a participação no Programa, é competência exclusiva das 

autoridades consulares, e deve ser devidamente requerido pelo aluno bolsista.  

8. O candidato beneficiário é inteiramente responsável por organizar a sua viagem e estadia no país de 

destino.  

9. Será indeferida a inscrição de qualquer candidato que:  

I. não apresentar toda a documentação necessária relacionada no item VI, no prazo 

indicados neste Edital;  

II. apresentar qualquer irregularidade na documentação.  

11. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Diretoria Acadêmica do 

UNIANCHIETA.    

 

Jundiaí/SP, 14 de abril de 2020. 

 

 

_________________________________________________ 

Profa. Ma. Juliana Savoy Fornari 

Diretora Acadêmica 


