EDITAL IAA/025
SELEÇÃO DE ESTUDANTES DA UNOESTE PARA O
PROGRAMA SANTANDER GRADUAÇÃO – 2021
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 seu
Departamento de Intercâmbio e mobilidade acadêmica, torna pública a realização do presente Processo Seletivo para
a indicação de 10 (dez) discentes. O programa é regido pelos Princípios Gerais do Programa de Bolsas do Santander
Universidades – Edição 2021, registrados perante o 9º Oficial de Registros de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo sob o nº1.378.153 de 26/01/2021.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo Interno será regido por este Edital e executado pelas Pró-Reitorias da UNOESTE;
1.2 Tem-se por objetivo 10 (dez) vagas aos estudantes regularmente matriculados (as) em cursos de
Graduação e Pós-graduação lato-sensu, nas modalidades presencial ou Ensino A Distância (EAD) da UNOESTE,
contemplando-os com auxílios mensais de R$ 300,00 por 12 meses ininterruptos, para serem solicitados a realizarem
os Projetos Acadêmicos descritos na Tabela 1.
1.3 As 10 vagas citadas no item 1.2 serão distribuídas também levando em consideração o nível de
formação dos alunos que atenderem a todos os critérios do presente edital. Dessa forma, as vagas oferecidas serão
distribuídas como segue (vide Tabela 1):
Para o projeto Embaixadores Unoeste:
 4 vagas para alunos de graduação presencial, sendo: 2 para os campi de Presidente Prudente; 1
para o campus de Jaú e 1 para o campus Guarujá;
 1 vaga para aluno(a) de graduação EAD;
 1 vaga para aluno(a) de Pós-graduação Presencial (lato sensu);
Para os projetos de extensão, ação comunitária e inserção social:
 4 vagas distribuídas para alunos de graduação presencial ou a distância que se inscreverem nos
projetos recomendados ou optarem por propor novos projetos. Todos os projetos de extensão
propostos ou recomendados devem seguir as normas e procedimentos de biossegurança
estabelecidos para o combate a pandemia COVID19.
 Para saber sobre os projetos de extensão universitária recomendados vide Anexo I.
PROJETOS ACADÊMICOS
Projeto

Objetivo

Extensão,
Ação Atuar na execução de projetos de extensão que promovam o
Comunitária e Inserção desenvolvimento econômico e tecnológico, além da melhoria da
Social
qualidade de vida e do bem estar social, adotando como base as
grandes linhas temáticas nacionais da extensão universitária, a saber:

Vagas
04

Embaixadores UNOESTE

Comunicação; Arte e Cultura; Direitos Humanos e Justiça; Educação;
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; Saúde; Esporte e Lazer;
Tecnologia e Produção; e Trabalho e Renda.
Ser influenciador digital, auxiliando na divulgação dos cursos, por meio
da gravação de vídeos (ao menos 1 vídeo/mês) e participando de
atividades de promoção da universidade. As orientações serão feitas
pelo Departamento de Marketing da Unoeste.
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Tabela 1. Projetos 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 a partir de junho
de 2021, 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 11/04/2021, diretamente pelo(a) candidato(a) por meio do
preenchimento do formulário de inscrição disponível em https://www.becas-santander.com/pt E TAMBÉM do
formulário disponível em http://www.unoeste.br/u/vcjo , onde deverá ler e aceitar as regras, condições e regulamentos
dos Programas de Bolsa e responsabilizar-se civil e criminalmente pela veracidade dos dados fornecidos, declarando
que preenche(m) todos os requisitos. Este segundo formulário elaborado pela UNOESTE, permitirá ao candidato
fornecer informações que subsidiarão em parte o processo de seleção e, também, escolher o projeto de extensão
universitária que deseja participar dentre aqueles recomendados no Anexo I, ou então propor um esboço de novo
projeto que deseja realizar, selecionando “Novo Projeto” e, em seguida, preenchendo um campo de texto com as
informações básicas do projeto proposto, a saber, uma breve justificativa, os objetivos e as táticas para sua
respectiva execução.
3.2 Os candidatos que não preencherem os DOIS (2) formulários citados acima serão eliminados do
processo seletivo;
3.3 Não será cobrada taxa de inscrição;
3.4 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 em um dos cursos de graduação ou pósgraduação lato-sensu da UNOESTE, nas modalidades presencial ou EAD e que também atendam aos seguintes
critérios:
Alunos de graduação: esteja no momento da inscrição, no mínimo no segundo semestre e no máximo no
último semestre no momento do recebimento da última parcela da bolsa;
Alunos de pós-graduação: não ter terminado a carga horária normal de seu curso até junho de 2022, ou
seja, alunos que concluirão o seu curso antes de junho de 2022 não poderão participar deste processo.
4.2 Alunos que se enquadram no disposto do item 4.1 e que já possuam algum tipo de auxilio financeiro
como, FIES, Prouni, etc...) poderão participar deste processo seletivo. Adicionalmente, aqueles que foram
beneficiados no passado com bolsas de mobilidade internacional e estejam em conformidade com o item 4.1,
também podem participar.

4.3 São condições indispensáveis à participação dos candidatos (as):
- Possuir conduta ilibada, ética e idoneidade moral;
- Inexistência de processos crimes em face do candidato;
- Disponibilidade de locomoção e deslocamento em todo território nacional, em especial, mas não
somente, entre as cidades de Presidente Prudente, Jaú e Guarujá;
4.4 Fica impedido de participar do programa o(a) aluno(a) que já tenha sido contemplado(a) por este
programa em qualquer período.
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 A UNOESTE, por meio da Comissão de Seleção criada para o presente edital, constituída por suas Próreitorias (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.
* Para alunos da Pós-graduação, deve-se considerar a média geral das disciplinas cursadas e com
notas
divulgadas na área do aluno até 01 de março de 2021.
b) Maior tempo disponível para dedicar-se ao projeto.
c) Melhor desempenho na entrevista da ETAPA 3 (Vide item 6.1 da seção 6).
d) Exclusivamente para o projeto Embaixadores Unoeste: Maior número de seguidores nas redes
sociais (Instagram, Facebook ou Tik Tok) no momento da avaliação do (a) candidato(a).
5.2. O (A) aluno (a) que deixar de realizar qualquer etapa apresentada neste edital e/ou não conseguir
comprovar qualquer informação prestada no formulário da ETAPA 02 (Vide item 6.1 da seção 6) será
desclassificado(a).
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 de extensão definido no Anexo I pode receber inscrições de
alunos (as) de quaisquer cursos mantidos pela UNOESTE, desde que esses se enquadrem nas condições do
presente edital, com atenção especial aos itens 1.2 e 1.3. Os alunos selecionados nas ETAPAS 1 e 2 terão avaliadas
suas habilidades e as competências de forma a melhor satisfazer aos objetivos de cada projeto, conforme previsto na
ETAPA 3 (Vide item 6.1 da seção 6).
6. DO PROCESSO SELETIVO
6.1. Esta seleção atenderá a um processo constituído pelas etapas, descritas a seguir:
Etapa 01 – até 11/04/2021
Inscrição: O aluno (a) deverá inscrever-se através do preenchimento do formulário de inscrição correspondente ao
programa de bolsas Santander Graduação – Edição 2021, que está disponibilizado em https://www.becassantander.com/pt .

Etapa 02 – até 11/04/2021
Preenchimento do Formulário: O(a) aluno (a) deverá acessar o formulário através do link:
http://www.unoeste.br/u/vcjo e preencher as informações solicitadas. O preenchimento do formulário é obrigatório e
aquele que não o preencher ou o fizer de formar errônea sem poder comprovar as informações fornecidas
posteriormente será desclassificado (a).
O questionário é composto por quatro seções distribuídas da seguinte forma:
 Seção 1: Informações pessoais;
 Seção 2: Proposta de um novo projeto, se aplicável;
 Seção 3: Dedicação ao projeto de extensão;
 Seção 4: Análise do currículo e desempenho acadêmico do aluno (a). Os candidatos que apresentarem
melhor desempenho global serão selecionados para continuar no processo de seleção. O(A) aluno (a)
selecionado(a) deverá apresentar documentação comprobatória conforme será instruído tempestivamente
pelo Departamento de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica da UNOESTE.
Paragrafo Único: O(a) candidato(a), no momento do preenchimento do formulário, apenas poderá propor ou
se inscrever para 1 (um) único Projeto Acadêmico de Extensão.
Etapa 03 – de 12/04/2021 a 22/04/2021
Os alunos que apresentaram melhor desempenho na ETAPA 2 serão convocados para realizar uma entrevista de
perfil. Nesta etapa serão avaliadas as habilidades e as competências necessárias para que o(a) candidato (a)
execute as ações exigidas pelo projeto ao qual se inscreveu.
Etapa 04 – até 14/06/21
Divulgação dos classificados.
6.2. O cronograma informado no item 6.1 poderá sofrer alterações as quais serão divulgadas publicamente
por meio de termo aditivo a este edital.
Paragrafo Único: O(a) aluno(a) selecionado(a) na última etapa deste Processo deverá entregar uma
Declaração de Compromisso do bolsista, e cujo modelo encontra-se disponível no Departamento de Intercâmbio e
Mobilidade Acadêmica, Campus II da UNOESTE;
6.3 Os alunos selecionados deverão comparecer no departamento de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica
em até 3 dias após a publicação do resultado para assinatura do termo de compromisso do bolsista. A não assinatura
no período determinado desclassifica o candidato.
Em decorrência da pandemia da COVID-19, esse procedimento poderá ser substituído pelo envio digital da
documentação solicitada. O Departamento de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica orientará os alunos selecionados
em momento oportuno.
7. DA EFETIVAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) SELECIONADO(A)
7.1. O(A) candidato(a) selecionado(a) deverá comparecer ao Departamento de Intercâmbio e Mobilidade
Acadêmica da UNOESTE, logo após a divulgação dos resultados da seleção, para receber instruções sobre
providências quanto à documentação adicional necessária e assinatura de termo de compromisso e termo de
adesão;
7.2 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, o(a) aluno(a) será automaticamente desclassificado(a) e perderá o direito à bolsa;

7.3 Na eventualidade de ocorrer abandono do curso relativo ao Programa, falecimento do contemplado,
trancamento de matrícula, abandono de curso (considera-se abandono o não comparecimento em mais de 10% das
atividades previstas pela Universidade) ou qualquer outro fato que desenquadre o participante dos requisitos
estabelecidos nos Princípios Gerais do Programa Santander Graduação 2021, a candidatura será automaticamente
desclassificada e a bolsa será suspensa.
7.4 Também será desclassificado(a) e terá o cancelamento da bolsa o(a) candidato(a) que: realizar
transferência de matrícula para outra instituição, demonstrar comportamento impróprio nas redes sociais e/ou fora
delas, divulgar negativamente a Unoeste.
7.5 O(A) aluno (a) selecionado(a) deverá possuir conta corrente ativa no Banco Santander no momento da
indicação e assinatura do Termo de Adesão.
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO NA UNOESTE
8.1. A Comissão de Seleção dos candidatos à Bolsa de Estudos do Programa Santander Graduação será
constituída pelas Pró-Reitorias da UNOESTE: Administrativa, Acadêmica, de Pesquisa e Pós-Graduação, e de
Extensão e Ação Comunitária.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo, contidas neste Edital;
9.2 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados, referentes a este processo seletivo, que serão disponibilizados no site da UNOESTE
(http://www.unoeste.br/site);
9.3 Informações complementares sobre o Programa Santander Graduação podem ser observados no
endereço: https://www.santander.com.br/universidades/formacao
9.4. Este Edital entrará em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
9.5. Casos omissos neste Edital serão julgados pela Comissão de Seleção, sendo as decisões soberanas,
irrecorríveis e irrevogáveis.
Presidente Prudente, 09 de Março de 2021.

ANEXO I
EDITAL IAA/025
LISTA DE PROJETOS DE EXTENSÃO SELECIONÁVEIS PARA O PROGRAMA SANTANDER GRADUAÇÃO,
CONFORME NÚMERO DE VAGAS E LINHAS TEMÁTICAS DESCRITAS RESPECTIVAMENTE
NOS ITENS 1.3 e 1.4
PROJETOS ACADÊMICOS
Projetos

Objetivo

Aplicar metodologias de design para lidar com questões humanas
complexas, colocando as questões sociais como prioridade.
Historicamente, o design social tem em mente o papel e a
responsabilidade do designer na sociedade, e o uso do processo de
Design Social
design para provocar mudanças sociais levando se em consideração 8
fatores, que são: Funcionalidade; Ergonomia; Cultural; Econômico;
Ambiental; Estético; Tecnológico e Social. Utilizando o PPS e o turismo de
base comunitário como cenário prático.
Fornecer aos agricultores familiares técnicas de implantação, produção e
manejo sustentável de hortas, frutas, pastagens, bovinos de leite e corte,
Pequena Propriedade Produtiva peixes, compostos orgânicos e conservação de solos e água,
Sustentável
proporcionando também apoio ao ensino e vivências aos alunos
participantes, além de oferecer subsídios para o desenvolvimento de
pesquisas no local.
O projeto visa oferecer entendimento a respeito da Pandemia Global Covid/19, bem como a necessidade de medidas de segurança para sua
Apoio psicológico em momento contenção;
de crise – COVID -19
Adicionalmente, criar condições de lidar com a situação de emergência
imposta pela Pandemia além de promover a diminuição do stress e
aumento do bem estar.
Oferecer atendimento telefônico resolutivo, além de manter o
acompanhamento do paciente ao longo do tempo por profissionais da
Telessaúde:
apoio
ao equipe de atenção primária em saúde e a coordenação do cuidado em
enfrentamento COVID-19
todos os níveis de atenção à saúde, com grande potencial de identificação
precoce de casos graves que devem ser manejados em serviços
especializados.
Desenvolvimento e aplicação de uma metodologia própria focada em
comunicação social, em especial, no desenvolvimento de peças e
Vira Galo
planejamentos de comunicação, que visa o aprimoramento das funções
básicas de ensinar e aprender em instituições públicas e privadas do
terceiro setor.
Caso acredite que os projetos acima não atendem ao seu perfil, o (a)
aluno (a) poderá propor um novo que contemple as linhas temáticas
previstas na Tabela 1, o qual será analisado na Etapa 3 do Edital IAA/025.
NOVO PROJETO
Para tanto, no formulário da Etapa 2, deverá selecionar “Novo Projeto” e,
em seguida, preencher um campo de texto com as informações básicas
do projeto proposto: Justificativa, Objetivos e táticas para sua realização.

