FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS
SANTANDER GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE BOLSAS DE APOIO FINANCEIRO
EDITAL 001/2018
As Faculdades Integradas Pitágoras (FIPMoc), considerando convênio de parceria
com o Banco Santander (Brasil) S.A., comunicam que estão abertas as inscrições
para os interessados em concorrer ao Programa de Bolsas Santander
Universidades – Edição 2018.
O Convênio de parceria com o Banco Santander (Brasil) S.A. viabilizará 10 (dez)
bolsas do Programa Bolsas Santander Graduação. Trata-se de um incentivo
direcionado preferencialmente para alunos com excelente desempenho
acadêmico e condições financeiras desfavoráveis. O Programa tem como objetivo
apoiar estudantes no pagamento da mensalidade. O universitário contemplado
receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$300,00 (trezentos) mensais durante o
período de 12 meses.
Os candidatos deverão manifestar seu interesse a partir do preenchimento do
formulário
de
inscrição
disponível
no
sítio
eletrônico:
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santandergraduacao.aspx
Dos objetivos do Programa:
1) Estimular a busca pela excelência acadêmica;
2) Contribuir para a formação acadêmica, apoiando financeiramente o acadêmico;
3) Divulgar parcerias entre as instituições envolvidas;
4) Estimular a qualificação de estudantes, considerando a tríade ensino-pesquisa
e extensão.
Dos vínculos e compromissos entre as partes

As bolsas oferecidas têm caráter transitório, são isentas de imposto de renda, não
geram vínculos empregatícios ou de qualquer outra natureza trabalhista e não
podem ser acumuladas com outras atividades remuneradas de qualquer natureza
(incluindo bolsas de outros programas ou monitorias).
Todas as vagas deverão ser preenchidas de modo a assegurar que os bolsistas
sejam estudantes regularmente matriculados e com destaque em seus respectivos
cursos, considerando o desempenho acadêmico global.
Requisitos e compromissos mínimos do estudante
1) Ser estudante das FIPMoc, regularmente matriculado e manifestar seu
interesse por meio do preenchimento da respectiva ficha de inscrição;
2) Estar regularmente matriculado em curso de Graduação das FIPMoc há pelo
menos seis meses e não estar cursando nem o primeiro e nem o último período do
curso no momento da inscrição no Programa;
3) Ter rendimento (desempenho acadêmico) igual ou superior a média institucional
de 60 (setenta) pontos em cada disciplina do curso e, assim, não possuir nenhuma
dependência em curso;
4) 6. Não ter sofrido qualquer aplicação de penalidade disciplinar nos termos do
regimento Interno das FIPMoc.
5) Dedicar-se às atividades acadêmicas previstas no seu respectivo curso, durante
o período da bolsa, mantendo desempenho satisfatório;
6) Participar de eventuais atividades de divulgação da parceria que promove a
distribuição das bolsas.
Compromissos das FIPMoc
1) Divulgar amplamente ao seu público interno o Programa de bolsas;
2) Selecionar de maneira ética, isenta e transparente, entre os candidatos, os que
mais se adequam aos propósitos do Programa;
3) Acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes bolsistas;
4) Repassar regularmente aos bolsistas o valor devido, segundo cronograma
próprio e em consonância com repasses da instituição parceira (Banco Santander
(Brasil) S.A.;
5) Promover a divulgação da parceria FIPMoc – Santander.

Prazo de inscrição e entrega de documento
O prazo limite para inscrição e entrega de documentos comprobatórios será
06/08/2018.

Critérios de seleção
Os critérios de distribuição das bolsas obedecerá aos seguintes parâmetros:
1) Distribuição proporcional ao número de inscritos por área do conhecimento;
2) Melhor desempenho acadêmico, aferido por meio das médias aritméticas
das disciplinas cursadas e aprovadas;
3) Condições socioeconômicas, aferida a partir do rol de documentos
solicitados;
4) Participação em eventos científicos e de extensão, segundo a média
aritmética das cargas horárias dos eventos comprovados por meio de
certificados.
Documentos exigidos para inscrição:
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, via sítio eletrônico:
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santa
nder-graduacao.aspx
b) Questionário Socioeconômico devidamente preenchido (Anexo 1);
c) Todos os documentos necessários à comprovação do Questionário
Socioeconômico, conforme Anexo 2.
Todos os documentos deverão ser entregues na coordenação de Pesquisa e Pósgraduação – 3º piso das FIPMoc.
Análise e julgamento
A análise dos processos de inscrição, de acordo com critérios determinados neste
edital, será de total responsabilidade das Faculdades Integradas Pitágoras.
Aspectos não contemplados
Situações específicas não contempladas por este Edital serão avaliadas e
definidas pela Diretoria das FIPMoc. Não caberão recursos sobre as decisões
tomadas pela Diretoria Geral da instituição.
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