
 
 

EDITAL N°. 02/2020-1 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS À BOLSA DE ESTUDOS - SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS 2020 

 

PREÂMBULO  

O Núcleo de Internacionalização (NI) da FPP no uso de suas atribuições legais torna público e 

estabelece as normas do processo seletivo para inscrição e elegibilidade para concorrer a bolsa 

de auxílio a estudos para acadêmicos dos cursos de graduação da FPP: Biomedicina, 

Enfermagem, Farmácia, Psicologia e Medicina. O total de bolsas disponíveis para o período de 

2020-2/2021-1: 03 (três bolsas) disponibilizadas pelo programa Santander Superamos Juntos. 

 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA  

1.1. O programa tem como objetivo os seguintes pontos:  

a) Fortalecimento do ensino superior através do apoio do Santander às IES parceiras;  

b) Proporcionar que alunos na condição de vulnerabilidade social tenham facilidades para a 

manutenção de seus estudos;  

c) Permitir a participação de alunos da FPP dos cursos de graduação. Será permitida a concessão 

da bolsa a alunos que sejam apoiados pelo PROUNI, FIES ou qualquer outro órgão de fomento, 

porém fica vedada a participação de aluno que já goze de apoio integral de referidas entidades;  

d) Permitir que a FPP defina os critérios de seleção dos alunos a serem indicados, desde que 

estejam cadastrados na plataforma de inscrição. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Descrição da bolsa: 

Sobre o programa: frente ao cenário econômico em que vivemos hoje, o Santander desenvolveu 

um programa denominado - Superamos Juntos - com o objetivo de garantir a continuidade da 

formação de estudantes universitários.  

Em parceria com a Faculdades Pequeno Príncipe, a instituição financeira contemplará 03 (três) 

estudantes da FPP com bolsas no valor de R$ 4 mil, sendo R$ 300 creditados na conta do aluno 

e R$ 3.700 utilizados para desconto no pagamento, parcial ou integral, dos custos de matrícula 

e de mensalidade dos estudantes selecionados. Confira: 

● R$ 300,00 concedido ao aluno para infraestrutura e material didático 

● R$3.700,00 depositados para universidade efetuar desconto de mensalidades e/ou 

matrícula. 



 
 

Informações adicionais: 

• Como ser contemplado em uma das bolsas Santander Superamos Juntos? 

Se inscreva na plataforma de bolsas em registre-se, valide seu e-mail, acesse com seu login e 

senha criados e inscreva-se na bolsa em: http://www.becas-

santander.com/program/santandersuperamosjuntos2020. 

Também como diferencial, todos os inscritos terão acesso a um curso online gratuito de 

inglês pela English Live por 30 dias, que inclui: teste de nivelamento, vídeos aula da 

plataforma, acesso a comunidade internacional de alunos e certificado europeu a cada 

unidade concluída (Vide item 6. do Processo de Seleção/Observação). 

● Link para acesso ao curso: www.englishlive.com.br/inscricao utilize o 

código BRSANTINGJUNHO. 

 

3. OBRIGAÇÕES DOS CANDIDATOS 

3.1.1. Para participar do programa, o candidato deverá acessar a plataforma on-line no site 

www.becas-santander.com/program/santandersuperamosjuntos2020 e realizar a sua inscrição, 

onde deverá conferir suas informações e seus dados, bem como, caso solicitado, fornecer outros 

dados, além de ler e aderir às regras, condições e regulamentos do Programa de Bolsas, sendo 

que a responsabilidade civil e criminal pela veracidade dos dados fornecidos na(s) plataforma 

será do respectivo participante.  

3.1.2. Os candidatos selecionados deverão manter o vínculo com a FPP que os indicar e 

selecionar para participarem do programa, além de concordar e cumprir com o que estabelecem 

o edital de seleção elaborado pela IES 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.  

3.1.3. Para viabilização e devido cumprimento do presente Convênio, o(s) candidato(s) 

deverá(ão) possuir conta corrente ativa junto ao SANTANDER. 

 

4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

4.1. As inscrições para concorrer a 01 das bolsas de estudo (total de 03 disponibilizadas para 

acadêmicos da FPP) pelo convênio FPP e Santander – Edital SUPERAMOS JUNTOS 2020 será até 

o dia 02/08/2020.  

Observação importante: os estudantes da FPP, devidamente matriculados no semestre 2020.1, 

e que irão efetivar matricula para continuidade de estudos no semestre 2020-2 , e que não 
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tenham sido contemplados por outros programas do banco Santander podem se inscrever 

para concorrer a uma das bolsas pelo site do Edital Santander Superamos Juntos 2020. (vide 

item 5.1.1 -  DOS REQUISITOS) O edital com todas as regras do Programa pode ser conferido 

nos links abaixo: 

Informações poderão ser obtidas no site: https://www.becas-

santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020 

A inscrição poderá ser realizada no site: https://www.becas-

santander.com/pt/program/santandersuperamosjuntos2020 . 

4.2. No site você deverá inserir seus dados pessoais e acadêmicos (nome completo, curso e 

período em que está matriculado, entre outros indicados). O Núcleo de Internacionalização-FPP 

irá acompanhar através do sistema (becas-santander) a listagem dos alunos(as) inscritos(as) até 

o processo de seleção interna dos candidatos inscritos, e a definição do(s) bolsista(s).  

4.3. Conforme as normas do Programa, o banco Santander será responsável pelo pagamento de 

cada bolsa diretamente aos beneficiários e a FPP. Os estudantes contemplados deverão ter 

contas correntes ativas no Santander, preferencialmente na modalidade Universitária, 

conforme os termos do convênio. 

4.4. O resultado final do processo seletivo de alunos da FPP para o Programa de Bolsas 

Santander Superamos Juntos – Edição 2020 será divulgado no site www.fpp.edu.br  (vide abaixo 

item 7.1 Resultados) 

 

• Problemas para efetuar a inscrição? 

Envie um e-mail para universidades@santander.com.br  

 

5. DOS REQUISITOS  

5.1 Poderão inscrever-se no processo seletivo:  

5.1.1 Público participante: estudantes de graduação da FPP – devidamente matriculados no 

semestre 2020-1, e que deverão continuar os estudos no semestre 2020-2, e que não tenham 

sido contemplados anteriormente por outras bolsas do Banco Santander.   

5.1.2 Será permitida a concessão da bolsa a alunos que sejam apoiados pelo PROUNI, FIES ou 

qualquer órgão de fomento, porém, vedada a participação caso o aluno possua o apoio integral 

da referida entidade; 

5.1.3 Frequência na Instituição de Ensino Superior durante todo processo de inscrição, 

participação e realização do programa, e como critério de desempate será levado em 

consideração o desempenho acadêmico, referências de dois docentes do curso no qual está 

matriculado, e outras atividades acadêmicas (ex:  iniciação científica, premiações, Participação 

em eventos) 
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5.1.4 Vulnerabilidade Social - Todos os estudantes de cursos de graduação da FPP poderão 

inscrever-se no Edital Santander Superamos Juntos 2020. Contudo, estudantes com bom 

desempenho acadêmico, e que também estejam em situação de vulnerabilidade 

econômica/social* no período vigente de estudos, receberão a vaga (caso houver empate 

técnico) uma vez que essa condição representa um dos requisitos/critérios de alta relevância 

nesse processo.  

*Documentos comprobatórios: composição de renda familiar e componentes/situação 

econômica específica, histórico escolar ensino público. A FPP poderá solicitar qualquer outro 

documento que for necessário para o processo seletivo e definição de bolsa. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

Após a inscrição no site do Becas-Santander haverá posteriormente uma análise documental 

(dos inscritos), assim como análise por parte da instituição (FPP). Caberá ao NI-FPP solicitar às 

demais coordenações de cursos de Graduação, Direção Acadêmica, Direção Administrativa 

informações sobre desempenho acadêmico, assim como demais informações administrativas. 

Após a inscrição no site do Becas-Santander haverá posteriormente uma análise documental 

(dos inscritos). Os inscritos/selecionados – a partir de 23.08.2020 - serão solicitados (pelo NI-

FPP) a encaminhar carta de referência de pelo menos dois docentes da FPP e/ou IPPPP (se 

envolvidos em iniciação científica), constando relato/descrição de atividades acadêmicas.  

6.1 CRONOGRAMA  

a) Prazo de Inscrição dos alunos na Plataforma: 15/06/2020 à 02/08/2020;  

b) Prazo de Indicação da IES: 03/08/2020 à 17/08/2020;  

c) Prazo de aprovação Santander: 18/08/2020 à 24/08/2020;  

d) Aceite do aluno confirmando a participação e regras do programa: 25/08/2020 à 31/08/2020. 

e) Prazo de pagamento para o aluno e IES: até 30 de setembro de 2020. 

 f) O curso online de inglês estará disponível até dia 03/09/2020 e disponibilizado por e-mail em 

até 7 dias uteis da inscrição do aluno. 

 

• O programa está dividido em 08 etapas (descrição das etapas): 

1.      Primeira etapa: formalização do Convênio específico entre a Instituição de Ensino 

Superior e o Santander; 

2.      Segunda etapa: a Instituição de Ensino Superior divulgará o início e término das 

inscrições em edital de seleção; 



 
 

3.      Terceira etapa: os estudantes que desejarem participar deverão criar seu cadastro 

de acesso junto à plataforma on-line https://www.becas-

santander.com/program/santandersuperamosjuntos2020 e, posteriormente, deverão 

preencher o formulário lá disponível para formalizarem sua inscrição no programa; 

4.      Quarta etapa: a Instituição de Ensino Superior realizará o processo de seleção dos 

alunos que deverão estar obrigatoriamente inscritos no site e seguir os demais critérios 

estabelecidos nestes Princípios e no Edital do programa publicado pela Instituição de 

Ensino Superior; 

5.      Quinta etapa: a Instituição de Ensino Superior deverá acessar a plataforma on-line 

disponibilizada pelo Santander, mediante seu login e senha, e preencher os dados 

solicitados dos alunos indicados; 

6.      Sexta etapa: após a conferência das indicações pelo Santander, o candidato 

receberá um e-mail para confirmar sua participação no programa e seus dados dentro 

do prazo estipulado no cronograma, sob pena de cancelamento das bolsas. A 

responsabilidade pela veracidade das informações prestadas será do candidato; 

7.      Sétima etapa: apenas depois de cumpridas as etapas anteriores e recebida a 

aprovação por parte do Santander, a Instituição de Ensino Superior conveniada 

divulgará os resultados do programa; 

8.      Oitava etapa: o pagamento tanto ao aluno no valor de R$ 300,00 quanto para 

universidade valor de R$3.700,00 ocorrerá de setembro a outubro de 2020. 

 

Todos os inscritos ganharão um curso de inglês online durante 30 dias 

Também como diferencial, todos os inscritos terão acesso a um curso online gratuito de 

inglês pela English Live por 30 dias, que inclui: teste de nivelamento, vídeos aula da 

plataforma, acesso a comunidade internacional de alunos e certificado europeu a cada 

unidade concluída. 

Link para acesso ao curso: www.englishlive.com.br/inscricao utilize o 

código BRSANTINGJUNHO 

 

7. RESULTADOS  

7.1 A divulgação dos resultados (após análise dos inscritos) será afixada no piso térreo das 

Faculdades Pequeno Príncipe e divulgada no site www.fpp.edu.br , e a premiação (pagamento 

da bolsa) será feita  entre os meses de setembro/outubro- 2020,  em cerimônia solene com a 
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presença do gestor do Núcleo de Internacionalização, da Direção Geral da FPP e do 

representante oficial do Santander Ibero Americanas (presencialmente e/ou via web – conforme 

vigência de normativas/decretos  de autoridades sanitárias).  

 

8. DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INSTITUCIONAL PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE AUXÍLIO 

– SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS 2020.  

Farão parte da Comissão Institucional da Iniciação Científica e de Bolsas para docentes:  

Prof. Dr. Rogério Saad Vaz – Gestor do Núcleo de Internacionalização;  

Prof. Dr.ª Rosiane Guetter Mello – Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação;  

Prof.ª Dr.ª Patricia Forte Rauli – Diretora Geral – FPP.  

 

09. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos pelo Núcleo de 

Internacionalização, coordenação do curso de graduação envolvido e Corpo Diretivo da FPP.  

 

Curitiba, 17 de junho de 2020.  

_______________________ 

Prof. Dr. Rogério Saad Vaz  

Gestor do Núcleo de Internacionalização da FPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CRONOGRAMA CONVÊNIO FPP- SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS 2020 

 2020-1/2020-2 

 

22/06/2020 - Lançamento do Edital FPP - Santander Superamos Juntos no site da FPP 

Contextualização e Orientações/Prazos 

 

02/08/2020 - Prazo limite para inscrições no Site do Becas-Santander – Bolsa Santander 

Superamos Juntos. As inscrições devem ser realizadas, preenchendo o formulário de inscrição 

no site do Becas-Santander 

 

03/08/2020 à 17/08/2020 - Início das Indicações - FPP (para os inscritos no site Becas-

Santander) 

 

18/08/2020 à 24/08/2020 - Prazo de aprovação Santander 

 

25/08/2020 à 31/08/2020 - Aceite do aluno confirmando a participação e regras do programa 

 

O curso online de inglês* estará disponível até dia 03/09/2020 e disponibilizado por e-mail em 

até 7 dias úteis da inscrição do aluno 

 

O pagamento tanto ao aluno no valor de R$ 300,00 quanto para universidade valor de 

R$3.700,00 ocorrerá de setembro a outubro de 2020 

 

* Link para acesso ao curso: www.englishlive.com.br/inscricao utilize o 

código BRSANTINGJUNHO 
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