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PRÓ-REITORIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

EDITAL DPPG n.º 09/2021 
 

A Pró-reitoria Acadêmica e a Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIVERSIDADE JOSÉ 

DO ROSÁRIO VELLANO (UNIFENAS) tornam público que se encontram abertas as inscrições 

ao Programa de Bolsas Superamos Juntos – Edição 2021, em parceria com o Banco Santander.  

CAPÍTULO I - DO PROGRAMA  

Art. 1º A UNIFENAS celebrou convênio com o Banco Santander (Brasil) S/A para participação 

de seus estudantes de graduação no Programa de Bolsas Superamos Juntos – Edição 2021. 

Parágrafo único. A UNIFENAS foi contemplada com 4 (quatro) bolsas no referido Programa. 

Art. 2º As bolsas do Programa de Bolsas Superamos Juntos para Estudantes de Graduação 

Santander Universidades destinam-se a contribuir com a continuidade dos estudos, diante da 

pandemia do COVID-19.  

Parágrafo único. Os alunos selecionados deverão manter o vínculo com a UNIFENAS, além de 

concordar e cumprir com o que estabelecem o edital de seleção elaborado pela UNIFENAS e as 

demais regras relativas ao PROGRAMA para o qual se inscreveu, concordando com os critérios 

e definições que estarão disponíveis na plataforma no ato de sua inscrição. 

Art. 3º A bolsa terá o valor único de R$4.000,00 (quatro mil reais) por estudante, sendo R$300,00 

(trezentos reais) creditado ao aluno selecionado e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) à 

UNIFENAS, com a finalidade específica de desconto de pagamento, parcial ou integral, dos 

custos de matrícula e/ou mensalidade a vencer ou vencidas. 

Parágrafo único. Não haverá alteração de valores. 

Art. 4º Todos os candidatos que forem inscritos no PROGRAMA serão contemplados com um 

curso de inglês on-line, com duração de 30 (trinta) dias a partir de seu cadastro na plataforma do 

respectivo curso, acessando o link da empresa EF English Live: 

ww.englishlive.com.br/inscricao. O curso estará disponível até dia 09/09/2021 como descrito 

no cronograma.  

CAPÍTULO II - DA INSCRIÇÃO 

Art. 5º O candidato a bolsa deve seguir as exigências http://app.becas-

santander.com/program/superamosjuntos2021,  particularmente as condições: 

http://www.englishlive.com.br/inscricao
http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021
http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021


   
I -  O candidato deverá estar regularmente matriculado em curso de graduação durante todo o 

processo de seleção até o vencimento do programa; 

II- Não ter sido beneficiado em nenhum programa de mobilidade internacional por meio do Grupo 

Santander ou da UNIFENAS;  

III - Apresentar excelente desempenho acadêmico, acima de 75%, comprovado pelo histórico 

escolar; 

IV – O participante deverá possuir conta corrente ativa no Banco Santander, 

preferencialmente universitária, em que tenha realizado ou autorizado 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 

à conta corrente; 

V- Estar ciente das obrigações do Programa Superamos Juntos, disponível em: http://app.becas-

santander.com/program/superamosjuntos2021 

VI- Não possuir bolsa integral de qualquer natureza. 

Art. 6º As inscrições serão feitas até  09 de agosto de 2021, exclusivamente por meio da 

plataforma on-line http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021, onde os 

candidatos deverão ler e aceitar as regras, condições e regulamentos do Programa de Bolsas.  

Parágrafo único: Para realizar a inscrição é necessário registrar-se na plataforma, validar o e-

mail informado e acessar com login e senha criados.  

Art. 7º Após a inscrição na plataforma on-line, o candidato deverá preencher o formulário 

disponível no link FORMULÁRIO SUPERAMOS JUNTOS 2021. 

Parágrafo único: Serão consideradas inscrições completas aquelas realizadas na Plataforma on-

line do Santander e no Formulário Superamos Juntos 2021. As inscrições incompletas não 

serão avaliadas.  

CAPÍTULO III – PROCESSO SELETIVO 

Art. 8º O processo seletivo do Programa Superando Juntos 2021 se dará da seguinte forma: 

1. O aluno inscrito deverá estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da 

UNIFENAS e com no mínimo um período concluído durante todo o programa. 

2. Apresentar média escolar geral superior a 75% de aproveitamento 

3. Informar no Formulário Superamos Juntos 2021 a participação em programas 

institucionais concluídos e/ou andamento: 

a. ENSINO: monitorias remuneradas e/ou voluntárias e/ou 

b. PESQUISA: projetos de iniciação científica ou de inovação tecnológica com ou 

sem bolsa e/ou co-autoria de artigos científicos. 

c. EXTENSÃO: ligas acadêmicas, atléticas, projetos de extensão com ou sem 

bolsa. 

http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021
http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021
http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021
https://forms.gle/n2d3vih6m48CEk1Y9


   
4. A seleção será pela média escolar geral e pela participação nos programa institucionais, 

nos quais os acadêmicos serão pontuados ao valor máximo de 10,0 (dez) pontos assim 

distribuídos: 

a. 7,0 (sete) pontos à média escolar geral; 

b. 3,0 (três) pontos aos programas institucionais. 

 

5. A média escolar geral equivalerá a peso de 7,0 pontos na pontuação geral. Por exemplo: 

o acadêmico que obtiver média escolar geral de 8,0 pontos obterá 5,6 pontos dos 7,0 

pontos distribuídos neste quesito; 

 

6. Aos programas institucionais de ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO serão 

distribuídos 1,0 ponto para cada programa. Cada participação comprovada valerá 0,25 

pontos sendo permitidas 4 comprovações máximas por programa; 

 

7. Após conferência das comprovações informadas e ranking pela pontuação final, serão 

classificados os QUATRO primeiros colocados; 

 

8. A seleção será feita de acordo com a proporcionalidade de alunos em cada um dos 

câmpus da UNIFENAS, sendo assim distribuídos: 

a. 2 (dois) alunos selecionados entre todos os cursos do câmpus de Alfenas,  

b. 1 (um) aluno selecionado entre todos os cursos do câmpus de Belo Horizonte, 

c. 1 (um) aluno selecionado entre todos os cursos dos câmpus de Campo Belo, 

Divinópolis, Poços de Caldas e Varginha 

Art. 9º Caberá à UNIFENAS selecionar os candidatos inscritos.  

Art. 10º. Será critério de desempate:  

1º) o acadêmico que estiver há mais tempo matriculado na UNIFENAS;  

2º) sorteio 

Art. 11º.  O processo seletivo seguirá o cronograma e prazos abaixo: 

INSCRIÇÕES 

http://app.becas-

santander.com/program/superamosjuntos2021 

até às 23h59min de 09 de agosto de 
2021 

FORMULÁRIO  

FORMULÁRIO SUPERAMOS JUNTOS 2021 

até às 23h59min de 09 de agosto de 

2021 

RESULTADO 16 de agosto de 2021 

PRAZO PARA INDICAÇÃO DOS ALUNOS até 23 de agosto de 2021 

PRAZO PARA APROVAÇÃO DO SANTANDER 06 de setembro  de 2021 

ACEITE DOS ALUNOS SELECIONADOS 14 de setembro de 2021 

PAGAMENTO DAS BOLSAS AOS ALUNOS Outubro de 2021 

PAGAMENTO DAS BOLSAS À UNIFENAS Outubro de 2021 

CURSO DE INGLÊS  ON LINE 30 (trinta) dias a partir da inscrição, 
com limite até 09/09/2021; 

 

http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021
http://app.becas-santander.com/program/superamosjuntos2021
https://docs.google.com/forms/d/1fvdgcLmBgC-p108RPweNM-pQC69zAN79Hvo7OW2Wd74/edit


   
Parágrafo único. O resultado do edital será divulgado no site da UNIFENAS no dia 16 de agosto 

de 2021, em ordem sequencial de classificação pelos números de matrícula dos candidatos. 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 12º O candidato deverá manter-se regularmente matriculado durante todo o processo. 

Art. 13º. O Santander repassará aos selecionados o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) na conta 

indicada, após o envio do Termo de Adesão ao programa.  

Art. 14º.  Os selecionados cederão ao Banco Santander (Brasil) S/A o direito de uso irrestrito de 

seu nome e som de voz e de sua imagem, sem qualquer ônus para o Banco Santander, para 

utilização em toda e qualquer mídia impressa e /ou digital, por prazo indeterminado. 

Art. 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

UNIFENAS.  

Art. 16º. Informações adicionais poderão ser obtidas na Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação 

pelo e-mail: pesquisa.pos@unifenas.br e/ou pelo telefone (35) 3299-3241.  
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