
   

 

EMGE - ESCOLA DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS 

CSI - CENTRO DE SIMULAÇÃO E INTERCÂMBIO 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO E PROCESSO SELETIVO 

 

SANTANDER GRADUAÇÃO 2021 

 

 

O Reitor da EMGE - Escola de Engenharia de Minas Gerais - torna público à comunidade discente a 

abertura de EDITAL DE INSCRIÇÃO para o programa SANTANDER GRADUAÇÃO 2021. 

 

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

1.1 Este instrumento tem como objetivo fundamental, contribuir, através do apoio financeiro, para que 

os estudantes dos cursos de graduação da EMGE tenham a oportunidade de dar continuidade aos 

estudos, incrementando a qualidade da formação acadêmica. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da EMGE (Engenharia Civil 

ou Ciência da Computação) em 2021/01; 

2.2. Estar em dia com suas obrigações acadêmicas e financeiras; 

2.3. Apresentar bom desempenho acadêmico. 

Parágrafo único. Estudantes que já possuem auxílio financeiro parcial da EMGE ou de outros órgãos 

de fomento (ex. FIES, CAPES, PROUNI etc.) também podem concorrer à bolsa do programa 

SANTANDER GRADUAÇÃO 2021. 

 

 



3. DAS OBRIGAÇÕES DO CANDIDATO SELECIONADO 

3.1 O candidato selecionado deverá manter o vínculo com a EMGE durante a vigência da bolsa, além 

de concordar e cumprir com o que estabelecem os “Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do 

Santander Universidades - Edição 2021, este edital e as demais regras relativas ao Programa 

SANTANDER GRADUAÇÃO 2021, concordando com a Política de Responsabilidade que estará 

disponível na plataforma https://www.becas-santander.com/pt. 

a. Caso seja identificado o abandono do curso pelo bolsista, ele deverá restituir ao SANTANDER 

todos os valores recebidos à título da Bolsa, sob pena de responder por enriquecimento ilícito;  

b. Nos casos em que a frequência no curso tenha sido parcial, o bolsista deverá restituir ao 

SANTANDER o valor da bolsa proporcionalmente ao período não cursado. Em ambos os casos o 

valor a ser restituído será o valor pago pelo SANTANDER ao bolsista, corrigido pelo IPCA da data 

do pagamento até a data da efetiva restituição. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições para o programa de bolsas SANTANDER GRADUAÇÃO são gratuitas e estarão 

abertas até o dia 11/04/2021, pela plataforma on-line https://www.becassantander.com/pt.  

4.2 O candidato deverá ler e aceitar as regras, condições e regulamentos do Programa de 

SANTANDER GRADUAÇÃO 2021, especialmente o disposto nos “Princípios Gerais dos Programas 

de Bolsas do Santander Universidades - Edição 2021”, responsabilizando-se civil e criminalmente pela 

veracidade dos dados fornecidos, declarando que preenche todos os requisitos. 

 

5. DA SELEÇÃO  

5.1 Será selecionado 1 (um) estudante da EMGE para receber o auxílio financeiro pelo programa 

SANTANDER GRADUAÇÃO 2021.  

5.2. A seleção será realizada pela EMGE e se dará em três etapas: 

- [1ª etapa] Análise dos formulários de inscrição; 

- [2ª etapa] Análise do desempenho acadêmico do estudante, por meio de avaliação do histórico 

escolar. 

- [3ª etapa] Entrevista com os estudantes inscritos, se necessário, em dia e horário a ser divulgado aos 

https://www.becas-santander.com/pt
https://www.becassantander.com/pt


inscritos por e-mail. 

 

6. DO RESULTADO 

6.1 O resultado com a lista dos estudantes classificados será divulgado no site da EMGE, no portal 

acadêmico e demais canais de comunicação interna no dia 08 de maio de 2021. 

6.2 Caso haja desistência do estudante contemplado com a bolsa ou ainda abandono do curso de 

graduação ao longo dos 12 meses de vigência do programa, a bolsa poderá ser direcionada ao próximo 

candidato selecionado, seguindo a ordem de classificação. 

 

7. DO CALENDÁRIO 

7.1 A seleção do estudante EMGE para o programa SANTANDER GRADUAÇÃO 2021 seguirá o 

seguinte calendário: 

Atividade Data 

Inscrição De 26/01 a 11/04/2021 

Período para realização do curso on-line 
30 (trinta) dias a partir da inscrição, 

com limite até 11/05/2021 

Período das indicações pela EMGE De 12/04 a 23/04/2021 

Aprovação da Indicação pelo SANTANDER 07/05/2021 

Candidato selecionado: confirmação da 

participação e aceite das regras gerais do 

programa 

14/05/2021 

Pagamento da bolsa A partir de junho/2021 

 

8. DO BENEFÍCIO 

8.1 O SANTANDER se compromete a assumir os custos relativos à concessão do total de 01 (UMA) 

bolsa-auxílio para o estudante de graduação da EMGE selecionado por este edital. 



Parágrafo único. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), 

sendo que, o SANTANDER pagará a quantia unitária de R$300,00 (trezentos reais) por mês, durante 

o período de 12 (doze) meses ininterruptos.  

8.2 Fica ajustado que o candidato selecionado e indicado pela IES terá direito ao recebimento de apenas 

01 (uma) bolsa-auxílio. 

8.3 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, o qual será fornecido pela empresa EF English Live, conforme cronograma. 

Parágrafo Primeiro. Aqueles que tiverem maior e melhor índice de engajamento (frequência e 

desempenho) durante a realização do curso de inglês e não tiverem sido contemplados pela EMGE, 

terão a chance de receber uma Bolsa Santander Graduação, diretamente pelo SANTANDER. 

Parágrafo Segundo. A comunicação de contemplação destes candidatos será encaminhada pelo 

SANTANDER a EMGE por e-mail e a EMGE fará a comunicação com o estudante. 

Parágrafo terceiro. A quantidade de bolsas previstas nesta cláusula será limitada e definida 

unilateralmente pelo SANTANDER. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O pagamento da quantia referente a bolsa será realizado até a data prevista no cronograma, 

mediante crédito em conta corrente de titularidade do contemplado, aberta e mantida no 

SANTANDER, preferencialmente na modalidade universitária. 

9.2 Os casos omissos neste Edital serão analisados pela coordenação do CSI. 

 

 

Belo Horizonte, 11 de março de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Franclim J. Sobral de Brito 

-Reitor- 


