
                         
                                                              
 

EDITAL | BOLSAS SANTANDER GRADUAÇÃO 2021 
 
1) O PROGRAMA:  
O Programa Santander Graduação 2021 apoia alunos de todo o Brasil para pagamento 
de materiais didáticos, transporte, alimentação, pagamento da mensalidade e demais 
custos relacionados aos seus estudos. 
 
2) QUAIS UNIDADES PODEM PARTICIPAR:  
Estão elegíveis à participação alunos das faculdades de Altamira, Lorena e Itabirito: 
-  Faculdade Alis de Itabirito 
-  Centro de Ensino Superior de Lorena 
-  Faculdade Serra Dourada  
-  Instituto Serra Dourada  
-  Faculdade Serra Dourada de Direito  
-  Centro Universitário Italo Brasileiro  
 
3)  INSCRIÇÕES:  
3.1) Serão realizadas através do link: A inscrição é realizada na https://www.becas-
santander.com/program/santandergraduacao2s2020 
3.2) Deverão acontecer até o dia 11/04; 
 
4) AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
4.1) As avaliações dos alunos inscritos será realizada do dia 11/04/21 à 07/05/21; 
 
5) SELEÇÃO DOS GANHADORES  
5.1) A seleção do candidato acontecerá até o dia 07/05/21. 
 
6) CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS(AS) ALUNOS(AS) GANHADORES: 
6.1) Os candidatos devem seguir os requisitos dos princípios do Santander, que podem 
ser consultados no link de inscrições além dos requisitos abaixo:  
 - Maiores médias acumuladas até 2020/2;   
- Maior Rendimento acadêmico acumulado acima de 80% no semestre passado; 
- Maior frequência registrada na NAV em 2021/1, até o dia 06 de abril de 2021; 
- Não ter sido reprovado(a) em nenhuma disciplina ou atividade acadêmica correlata; 
 
7) SOBRE O PRÊMIO 
- Serão disponibilizadas duas BOLSAS de estudo no valor de R$300,00 durante 12 
meses; 
- O crédito do valor será feito em conta corrente ( obrigatoriamente conta corrente do 
BANCO SANTANDER)  dos alunos ganhadores; 
- O crédito será realizado enquanto o(a) aluno(a) selecionado tiver vínculo com a 
instituição de ensino. 
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8) PRÊMIO BÔNUS 
- Os alunos selecionados e TODOS os inscritos ganham também acesso a um curso de 
inglês ONLINE da ENGLISH LIVE, durante o período de 30 dias. As informações sobre 
acesso serão fornecidas pelo SANTANDER, através da página de inscrição. 
 
9) CONSULTA SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO:  
- O processo de avaliação poderá ser feito no mesmo link o qual o aluno realizou a 
inscrição: https://www.becas-santander.com/program/santandergraduacao2s2020 .  
 
10) PROTEÇÃO DE DADOS 
- O tratamento dos dados inseridos pelos alunos no link disponibilizado pelo 
PROGRAMA  BOLSAS SANTANDER | GRADUAÇÃO 2021 são de inteira responsabilidade 
do PROGRAMA, não tendo as Faculdade citadas no item 2 a gestão e responsabilidade 
de proteção sobre eles.  
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