
 
CENTRO DE APOIO AO DISCENTE E DOCENTE - CADD 

 
 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE ABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES PARA O “ PROGRAMA DE BOLSAS NACIONAIS” DO 

SANTANDER  PARA ALUNOS DE GRADUAÇÃO - SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2018. 

  
A FAPAM, Faculdade de Pará de Minas, mantida pela Confraria Nossa Senhora da Piedade              

da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade de Pará de Minas, abre inscrições para o processo                

seletivo de concessão de Bolsa de Estudos do “Programa de Bolsas Nacionais do Santander” para o                

Segundo Semestre Letivo de 2018. Poderão se inscrever somente os alunos que:  

1. estiverem regularmente matriculados em qualquer um dos cursos de graduação da           

FAPAM e, obrigatoriamente, também durante todo o período de realização do Programa,            

apresentando excelente e comprovado desempenho acadêmico, baixa condição        
econômica e conta corrente ativa mantida no 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 ;  

2. não estiverem matriculados em qualquer outra instituição de Ensino Superior Pública ou            

Privada; 

3. não forem portadores de Diploma de Curso Superior.  

4. Não participar de qualquer outro programa de auxílio financeiro na IES ou outro órgão de               

fomento, simultaneamente a sua participação no Programa, tais como PROUNI, FIES e            

outros, exceto aqueles de mobilidade internacional. 

 

Os alunos interessados na inscrição deverão se inscrever através do endereço eletrônico            

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-graduacao.aspx até  

o dia 06/08/2018. 

 

5. Dentre os inscritos serão selecionados os dois que comprovadamente preencherem os           

requisitos de inscrição e que possuam renda per capita de até um salário mínimo e meio.                

Toda a documentação será analisada pelas Assistentes Sociais da Faculdade de Pará de             

Minas – FAPAM. 

6. Ao final do período de inscrição, as assistentes sociais do CADD entrarão em contato com os                

 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-graduacao.aspx


 
candidatos através do e-mail cadastrado. Cabe aos candidatos a atenção quanto ao            

recebimento dos emails e prazos estabelecidos para entrega da documentação. 

 

7. Em caso de fraude nas informações prestadas após a conferência pelas assistentes sociais o              

candidato será automaticamente desclassificado sem possibilidade de recurso. 

 

8. No decorrer do programa se o aluno eventualmente abandonar, efetuar o trancamento ou             

solicitar transferência de matrícula para outra IES ou ainda, perca o bom desempenho             

acadêmico, o mesmo perderá a bolsa concedida por meio deste Programa de Bolsas             

Nacionais do Santander. O mesmo se aplica em caso de falecimento. 

 

Pará de Minas, 15 de maio de 2018. 

 

 

Janaína Mendes Cardoso 
Assistente Social 
CRESS/MG 5393 

 

 


