
 

 

EDITAL IAA/018 
 
 

SELEÇÃO DE ESTUDANTE DA UNOESTE PARA O  
PROGRAMA SANTANDER GRADUAÇÃO – 2020 

 

PROGRAMA SANTANDER GRADUAÇÃO FIRMADO ENTRE O 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E A ASSOCIAÇÃO 
PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC 

 
 

A Reitoria da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), de Presidente Prudente (SP), por meio de sua 
Assessoria de Relações Interinstitucionais, torna pública a realização do presente Processo Seletivo para a indicação de 
10 (dez) discentes da Universidade interessados em realizar projetos acadêmicos definidos por este edital. O programa é 
regido pelos Princípios Gerais do Santander Universidades. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Processo Seletivo será regido por este Edital e executado pelas Pró-Reitorias da UNOESTE. 
 

1.2 Tem-se por objetivo selecionar 10 (dez) estudantes regularmente matriculados (a) em cursos de Graduação, 
nas modalidades presencial ou Ensino A Distância (EAD) da UNOESTE, que serão contemplados com auxílios mensais 
de R$300,00 cada por 12 meses ininterruptos, para realizarem os Projetos Acadêmicos descritos na Tabela 1.  

 
PROJETOS ACADÊMICOS 

Projeto Objetivo N◦ Bolsas 

Ensino de Futebol 

Transmitir conhecimentos técnicos e táticos de futebol.  Iniciação 
esportiva com ensino de exercícios, técnicas do esporte, 
desenvolvimento de coordenação motora e competências sócio 
emocionais (respeito, cooperação, participação, liderança, etc). 
Público alvo: crianças e jovens. Local das atividades: condomínios em 
presidente prudente. 

2 

Embaixadores UNOESTE 
Ser influenciador digital, auxiliando na divulgação dos cursos, 
participando ativamente de eventos estudantis na promoção da 
UNOESTE. 

2 

Aplicativo “Desafio Empreenda” 
Desenvolver aplicativo do projeto vencedor do Desafio Empreenda 
UNOESTE 2019. Público alvo: discentes UNOESTE 

2 

Sistema Orion (Extensão) 
Atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, comunicação e 
promoção do sistema. Público alvo: sociedade civil 

1 

Cultura Internacional 
Atuar na divulgação e propagação da cultura de internacionalização 
no meio acadêmico da UNOESTE. Público alvo: discentes UNOESTE. 

1 

Assistência ao Idoso (ANJOS) 
Contribuir por meio do voluntariado para a melhoria da qualidade de 
vida do idoso, com assistência à saúde, educação, esporte, cultura e 
lazer, como forma de resgatar sua dignidade e autoestima. 

1 



 

Comunidade e Sociedade Atuar em atividade e projeto de extensão definido pela UNOESTE. 1 

TOTAL  10 

Tabela 1. Projetos acadêmicos e número de bolsas aos discentes contemplados 

 
2. DA VIGÊNCIA DA BOLSA 
 

2.1 Para este Processo Seletivo, o pagamento da primeira parcela da bolsa será realizado em Julho de 2020, 
com duração de 12 meses, em conta corrente de titularidade do contemplado, mantida obrigatoriamente pelo Banco 
Santander Brasil S.A., preferencialmente na modalidade universitária. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições poderão ser realizadas até o dia 12/04/2020, diretamente pelo(a) candidato(a) por meio do 
preenchimento do formulário de inscrição, que está disponível no endereço oficial do Programa Santander Graduação 
em: https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020 

 
3.2 Não será cobrada taxa de inscrição; 

  
3.3 Antes de efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá conhecer o presente Edital e certificar-se de que 

atende a todos os requisitos exigidos; 
 
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS 
 

4.1 São elegíveis os estudantes regularmente matriculados na UNOESTE em qualquer curso de graduação 
(licenciatura ou bacharelado), e superior tecnológico, nas modalidades presencial ou EAD. Podem se inscrever alunos 
que, no momento do recebimento da bolsa, ainda tenham no mínimo 12 meses para finalizar o curso. Além disso, devem 
possuir excelência acadêmica, preferencialmente estar em vulnerabilidade social, estar com matrícula ativa e possuir 
mais de 75 % de frequência acadêmica. 

 
4.2 Fica impedido de participar do programa o aluno que já tenha sido contemplado por este programa em 

qualquer período anterior. 
 
4.3 Alunos que foram beneficiados no passado com bolsas de mobilidade internacional podem participar deste 

edital. 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

5.1 A UNOESTE, por meio da Comissão de Seleção criada para o presente edital, constituída por suas Pró-
Reitorias (Administrativa, Acadêmica, de Pesquisa e Pós-Graduação, e de Extensão e Ação Comunitária) estabelecem os 
seguintes critérios para seleção dos candidatos às bolsas do Programa Santander Graduação: 

 
a) Desempenho Acadêmico: Além da média aritmética simples das disciplinas de todos os semestres cursados 

também será avaliada a participação do candidato em: projetos de extensão, participações e publicações no 
ENEPE ou outros eventos científicos, cursos de extensão, posições de representação estudantil, monitoria, 
estágios, conhecimento em idiomas e iniciação científica. 

https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020


 

b) Maior tempo disponível para dedicar-se ao projeto. 
c) Melhor desempenho na entrevista da ETAPA 3 (Vide item 6.1 da seção 6). 

 
5.2. O aluno (a) que deixar de realizar qualquer etapa apresentada neste edital e não conseguir comprovar 

qualquer informação prestada no formulário da ETAPA 02 (Vide item 6.1 da seção 6) será desclassificado. 
5.3 Os candidatos que forem classificados, mas não selecionados, ficarão em cadastro de reserva na condição 

de “Suplentes” e poderão ser convocados de acordo com a vacância de vagas para o referido Programa. 
5.4 Os planos de atividades dos Projetos Acadêmicos serão divulgados e conhecidos após a seleção dos 

alunos. 
Paragrafo Único: Cada projeto acadêmico definido na Tabela 1 pode receber inscrições de alunos (as) de 

quaisquer cursos mantidos pela UNOESTE, sendo que na ETAPA 3 (Vide item 6.1 da seção 6) serão inclusive avaliadas 
as habilidades e as competências que melhor satisfaçam aos objetivos de cada projeto. 

 
6. DO PROCESSO SELETIVO 
 

6.1. Esta seleção atenderá a um processo constituído pelas etapas obrigatórias, descritas a seguir: 
 
 Etapa 01 – de 10/02/2020 a 12/04/2020 
O candidato(a) deverá se inscrever para o programa no site do Santander (vide parágrafo 3.1 da seção 3): 
https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020 
 

Etapa 02 – de 10/02/2020 a 12/04/2020 
Após realizar a inscrição no site do Santander, o aluno (a) deverá acessar este link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cjDd55Uz8kyH9LbbG8NTNylKf8_F9KlMg8OdTIf1PrlURVB
MOFVVUTNHN0ZJME1CMTI0MFlETjgxWi4u e responder a todas as questões apresentadas. O questionário é 
composto por duas seções distribuídas da seguinte forma: 

 Seção 1: Informações pessoais; 

 Seção 2: Análise do currículo e desempenho acadêmico do aluno (a). Os 5 maiores pontuadores em cada 
projeto serão selecionados para continuar no processo de seleção. A pontuação total desta seção é de 9 pontos. 
O aluno (a) selecionado deverá apresentar documentação comprobatória conforme será instruído 
tempestivamente pela Assessoria de Relações Interinstitucionais da UNOESTE. 
 
Paragrafo Único: O(a) candidato(a), no momento do preenchimento do formulário da ETAPA 02, apenas poderá 

se inscrever para 1 (um) único Projeto Acadêmico.  
 

Etapa 03 – de 27/04/2020 a 30/04/2020 
Os 5 maiores pontuadores em cada projeto acadêmico serão convocados para realizar uma entrevista de perfil. Nesta 
etapa serão avaliadas as habilidades e as competências necessárias para que o candidato (a) execute as ações exigidas 
pelo projeto ao qual se inscreveu. 

 
6.2. A classificação final será publicada em 04/05/2020 no site da UNOESTE e a partir de 20/05/2020 no site do 

Santander. Os alunos selecionados deverão comparecer no departamento de Relações Interinstitucionais do dia 
20/05/2020 ao dia 22/05/2020 para assinatura do termo de adesão da bolsa e de compromisso do bolsista. A não 
assinatura no período determinado desclassifica o candidato. 
 
7. DA VIABILIZAÇÃO DA BOLSA 
 

Para manter a bolsa do aluno (a), os seguintes requisitos devem ser cumpridos: 

https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cjDd55Uz8kyH9LbbG8NTNylKf8_F9KlMg8OdTIf1PrlURVBMOFVVUTNHN0ZJME1CMTI0MFlETjgxWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cjDd55Uz8kyH9LbbG8NTNylKf8_F9KlMg8OdTIf1PrlURVBMOFVVUTNHN0ZJME1CMTI0MFlETjgxWi4u


 

7.1 O plano de atividades a ser desenvolvido necessitará de adesão obrigatória pela coordenação do curso ao 
qual o aluno (a) se vincula ou pelo departamento institucional, que deverão eleger um responsável para inclusive elaborar 
e supervisionar o plano e as atividades do aluno (a) contemplado. O referido termo de adesão será parte da lista de 
documentos comprobatórios a serem exigidos na ETAPA 02 do processo seletivo. 

7.2 Cumprir todas as condições e obrigações estabelecidas nos Princípios Gerais do Programa Santander 
Graduação, os quais deverão ser vistados pelos selecionados antes de sua indicação oficial pela UNOESTE. 

7.3 O aluno (a) contemplado (a) deverá seguir os planos de atividades de cada Projeto Acadêmico sob pena de 
perder a bolsa a qualquer momento, caso seja comprovada irregularidades no cumprimento das atividades planejadas. 
 
8. DA EFETIVAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) SELECIONADO(A) 
  

8.1. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá comparecer à Assessoria de Relações Interinstitucionais da 
UNOESTE, logo após a divulgação dos resultados da seleção, para receber instruções sobre providências cabíveis. 
 

8.2 Em qualquer momento do processo seletivo, ou após a realização do mesmo, caso seja detectado alguma 
inverdade nas informações prestadas, deficiência na documentação ou descumprimento dos requisitos aqui 
estabelecidos, a candidatura será automaticamente desclassificada. 

 
8.3 Na eventualidade de ocorrer abandono do curso (considera-se abandono o não comparecimento em mais de 

10% das atividades previstas pela Universidade), falecimento do contemplado, trancamento de matrícula ou qualquer 
outro fato que desenquadre o participante dos requisitos estabelecidos nos Princípios Gerais do Programa Santander 
Graduação 2020, a candidatura será automaticamente desclassificada e a bolsa será suspensa. 

 
8.4 Também será desclassificado e terá o cancelamento da bolsa o candidato que: realizar transferência de 

matrícula para outra instituição, demonstrar comportamento impróprio, divulgar negativamente a UNOESTE e não cumprir 
o Plano de Atividades e o cronograma previsto no Projeto Acadêmico. 
 

8.5 Antes da assinatura do Termo de Adesão do Bolsista, o aluno (a) selecionado já deverá possuir conta 
corrente ativa no Banco Santander. 
 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas para o Processo Seletivo, contidas neste 
Edital. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos e comunicados, 
referentes a este processo seletivo, que serão disponibilizados no site da UNOESTE: www.unoeste.br. 

9.2. Informações complementares sobre o Programa Santander Graduação podem ser observados no endereço: 
https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020. 

9.3. Este Edital entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Casos 
omissos neste edital serão julgados pela Comissão de Seleção, sendo as decisões soberanas, irrecorríveis e 
irrevogáveis. 

 
Presidente Prudente, 10 de Fevereiro de 2020. 

http://www.unoeste.br/
https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020

