
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS 

FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS – UNI/FIO 

 

EDITAL N° 01/2019, DE 29 DE ABRIL DE 2019. 
 

Dispõe sobre a abertura de inscrições, além 
de outras providências, para o Programa de 
Bolsas Santander para alunos de graduação. 

 

Considerando o Convênio firmado entre a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ - FEMM e o Banco 
SANTANDER, o Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos – Uni/FIO pré-selecionará 1 (um) 
estudante de cursos de graduação para participar do PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER UNIVERSIDADES – 2019 
- PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO, de acordo com este Edital.  

1. INSCRIÇÃO 

Poderá inscrever-se à seleção para o Programa de Bolsas o (a) aluno (a) que preencher as condições abaixo. 

a) Realizar a inscrição no site do Santander Universidades http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas (até 
07 de agosto de 2019). 

b) Realizar protocolo da documentação na Secretaria da Uni/FIO, das 15h às 21h com Patrícia, mediante protocolo 
(até 12 de agosto de 2019). 

c) Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da Uni/FIO, durante todo o processo de 
seleção e, obrigatoriamente, permanecer vinculado à Uni/FIO durante todo o período de realização do Programa. 

d) Apresentar média geral igual ou superior a 7,0 (sete). 

e) Estar cursando: 

* entre o 3º semestre e o 7º semestre do curso de graduação no momento da candidatura ao Programa de 
Bolsas na Uni/FIO (cursos com duração de 10 semestres). 

* entre o 3º semestre e o 5º semestre do curso de graduação no momento da candidatura ao Programa de 
Bolsas na Uni/FIO (cursos com duração de 8 semestres). 

* entre o 3º semestre e o 4º semestre do curso de graduação no momento da candidatura ao Programa de 
Bolsas na Uni/FIO (cursos com duração de 7 semestres). 

f) Ser 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 no território nacional. 

g) Estar em condições de atender às disposições constantes dos Princípios Gerais do Programa de Bolsas do 
Santander Universidades 2019 (anexo I). 

h) Ser brasileiro nato ou naturalizado. 

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


 

i) Possuir conta corrente ativa no Banco SANTANDER - Será considerada conta corrente ativa no SANTANDER 
aquela em que o cliente realizou ou autorizou 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 na conta. 

j) Possuir passaporte válido (até dezembro de 2020) no ato da inscrição ou comprovante de solicitação junto à 
Delegacia da Polícia Federal; 

k) Não ter participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo Santander 
Universidades. 

l) Entregar, no ato da inscrição: 

* Comprovante de inscrição – SANTANDER impresso por meio do 
link http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas. (inscrição até 07 de agosto de 2019). 

* Ficha de inscrição – Uni/FIO devidamente preenchida, impressa e assinada, incluindo uma foto 3x4 recente 
(anexo II). 

* Cópia do RG, CPF e passaporte (ou comprovante descrito no item "j"). 

* Histórico escolar atualizado. 

* Termo de Adesão ao Programa de Bolsas Santander Universidades 2019 (anexo III). 

* Termo de Adesão Uni/FIO ao Programa de Bolsas Santander Universidades 2019 (anexo IV). 

* Formulário de recomendação do (a) coordenador do seu curso (anexo V). O formulário deve ser enviado 
diretamente pelo (a) Coordenador (a) do curso para a COMISSÃO ESPECIAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO. NÃO 
será aceito formulário de recomendação enviado pelo candidato. 

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Etapa 1 

* Análise do histórico escolar; 

* Análise dos documentos solicitados neste edital; 

* Análise do desempenho nas avaliações do curso; 

* Análise das condições de aproveitamento no Programa de Bolsas do Santander Universidades 2019. 

OBS Etapa 1: A decisão final da Banca Examinadora será soberana e definitiva, não existindo, desta forma, 
nenhuma forma de recurso. 

b) Etapa 2 (somente para alunos selecionados na Etapa 1) 

* Questionário de Pré-seleção. 

*Os candidatos pré-selecionados na Etapa 1 receberão o questionário de pré-seleção por e-mail e deverão 
devolvê-lo totalmente preenchido até o prazo estipulado. 

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


 

*Entrevista para os candidatos 06 (seis) candidatos que melhor preencham os requisitos, a partir dos 
candidatos selecionados na Etapa 2. 

> Observação 1: A decisão da Banca Examinadora é soberana, não cabendo nenhum recurso. O resultado final será 
divulgado por meio de uma lista de selecionados. 

> Observação 2: O formulário eletrônico do Banco Santander deve ser preenchido pelo aluno, até 07 de agosto de 
2019, via http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas. 

> Observação 3: Serão analisadas apenas as inscrições RECEBIDAS até 12 de agosto de 2019, com o preenchimento 
completo das informações e acompanhadas de todos os documentos solicitados. 

> Observação 4: O (A) aluno (a) selecionado pela Uni/FIO será responsável pela realização da sua candidatura e 
pela obtenção da carta de aceite da universidade de acolhimento. 

> Observação 5: O (A) aluno (a) selecionado deverá permanecer vinculado à Uni/FIO durante todo o período de 
realização do Programa. 

> Observação 6: Não serão aceitos formulários de recomendação enviados pelo candidato. 

> Observação 7: A bolsa de estudos será paga pelo Banco Santander ao aluno (a) contemplado somente por 
ocasião da apresentação do seguro saúde à COMISSÃO ESPECIAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO da Uni/FIO. 

3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. 

O (A) aluno (a) selecionado para participação no Programa de Bolsas do Santander Universidades 2019 será 
divulgado nos canais de comunicação da Uni/FIO. 

4. CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES, DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO 
PROGRAMA 

Item Período 

1. Inscrição no site Santander Universidades Até 07 de agosto de 2019 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas  
2. Protocolo da documentação na Uni/FIO Até 12 de agosto de 2018, das 15:00 às 21:00, via 

protocolo na Secretaria da Uni/FIO – com Patrícia 

  
3. Entrevista A partir de 13 de agosto de 2019 - em horário a ser 

oportunamente divulgado aos candidatos. 

 

candidatos. 4. Divulgação do resultado no site da Uni/FIO 

(www.fio.edu.br) 

A partir de 02 de setembro de 2019. 

5. Assinatura do Termo de Adesão junto a Uni/FIO. Os 

selecionados deverão providenciar uma conta 

corrente no Banco Santander na modalidade 

"universitária". 

De 21 de agosto de 2019 a 04 de setembro de 2019 

presencialmente, na Uni/FIO, em horário a ser 

oportunamente divulgado. 

 

 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas.
http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas
http://(www.fio.edu.br)/


 

 

Ourinhos, 29 de abril de 2019 

Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos – Uni/FIO 

Comissão Especial de Internacionalização 


