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TERMO ADITIVO 01 AO EDITAL DE SELEÇÃO 01/2021 

Processo de Seleção para o Programa de Bolsas Santander Graduação  
– Edição 2021 

 
 

O Centro Universitário Internacional UNINTER torna público o presente ADITIVO 01 ao Edital 01/2021 

referente ao processo seletivo do Programa Bolsas do Santander Graduação – Edição 2021, para 

conhecimento da prorrogação do período de inscrição, bem como datas do cronograma, a alteração foi 

deliberada pelo Santander Universidades. 

O processo seletivo a este edital observará o seguinte cronograma: 
 
CRONOGRAMA 

 
Os candidatos devem ficar atentos aos prazos a serem cumpridos, pois não serão abertas nenhum 

tipo de exceção para a realização de qualquer etapa fora das datas e horários já estipulados. 

O processo seletivo a este edital observará o seguinte calendário: 
 
 

 Inscrições Prorrogadas: de 21/10/2020 até 16/04/2021, pelo site do Santander Universidades 

https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021  
 

 2º Etapa (eliminatória) - Prova de Língua Portuguesa-  
Para os candidatos inscritos até o 11/04/2021 a prova será realizada: 

 Dia 14/04/2021 (quarta-feira) às 15h.  
       Para os candidatos inscritos do dia 12/04/2021 ao dia 16/04/2021 a prova será realizada:  

 Dia 20/04/2021 (terça-feira) às 15h.  
 Duração da Prova: 2h30mim das 15h às 17h30min. 
 Local: PORTAL UNIVIRTUS (AVA). 

Para ambas as datas serão aplicadas o mesmo tipo de prova.  

 O Resultado da 2º Etapa: 22/04/2021 às 15h. 
 

 3º Etapa (eliminatória) – Entrega de Documentação (Ficha Socioeconômica e Comprovante de renda 

do grupo familiar): 22 a 26/04/2021 às 23h59 para todos os candidatos.  

 A ficha socioeconômica está disponível no site www.uninter.com/projetosespeciais 

O candidato deverá encaminhar os documentos listados no item “PROCESSO DE SELEÇÃO DOS  

CANDIDATOS” para o -mail projetosespeciais@uninter.com em formato PDF. (Não serão aceitos documentos 

em outros formatos). 
 RESULTADO DA 3º ETAPA: 29/04/2021 às 15h. 

 

Processos que serão realizados internamente pela UNINTER e o Banco Santander. 

 

 4º Etapa - 30/04/2021 – Data limite para a IES realizar a INDICAÇÃO dos classificados na 3º etapa do 

programa ao Banco Santander. 
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 5º Etapa – 21/05/2021 – Data limite para o (a) candidato (a) selecionado confirmar sua participação e 

concordar com as regras gerais do programa. O (A) candidato (a) contemplado (a) receberá um e-mail 

para confirmar sua participação no PROGRAMA e os seus dados dentro do prazo estipulado no 

cronograma, sob pena de cancelamento das bolsas. A responsabilidade pelas informações prestadas 

será do (a) candidato (a). 

• Pagamento da Bolsa: Será realizado a partir de junho de 2021, por meio de depósito 

bancário realizado pelo Banco Santander. 

A UNINTER a seu exclusivo critério poderá alterar qualquer prazo previsto no presente instrumento, 

caso o Banco Santander altere os prazos pré-definidos para cumprimento desse edital. 

 

Em atendimento aos requisitos do processo de seleção dos candidatos, faz-se necessário a retificação da 

nota de desempenho da prova de Proficiência de Língua Portuguesa mencionada no tópico abaixo: 

 

 ONDE SE LÊ:   
Superior ou igual a 80 (oitenta) 
“(...)  

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

Os candidatos inscritos que atenderem aos critérios deste edital serão classificados em lista única, sendo 

utilizado como critério de classificação os com maior vulnerabilidade econômica 

Os candidatos devem obedecer às datas especificadas no cronograma, sendo assim os candidatos 

deverão: 

1) Os interessados devem realizar sua inscrição até o dia 16 de abril de 2021, pela plataforma digital 

https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021  

2) Realizar uma prova de Língua Portuguesa conforme cronograma do edital. Somente passarão para a 

próxima fase os candidatos que obtiverem desempenho superior ou igual a 80 (oitenta); 

 

 LEIA-SE:    
Superior ou igual a 60 (sessenta)  
“(...) 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

O processo de seleção será realizado por mérito, desempenho, conhecimento de língua portuguesa, 

entrevistas, apresentação e entrega de documentação. Os itens listados abaixo devem obedecer a datas 

especificadas no cronograma, sendo assim o candidato deverá: 

Cadastrar-se até o dia 16 de abril de 2021, no site do Banco Santander. Informações no endereço 

eletrônico https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021  

1) Realizar uma prova de Língua Portuguesa, conforme cronograma do edital. Somente passarão para a 

próxima fase os candidatos que obtiverem desempenho superior ou igual a 60 (sessenta).  
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Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no EDITAL 01/2021 para PARTICIPAÇÃO 

no processo seletivo do Programa Bolsas Santander Graduação – Edição 2021 não expressamente 

modificadas  através do presente aditivo. 

 
 

Curitiba, 12 de abril de 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BENHUR ETELBERTO GAIO 
REITOR 

Centro Universitário Internacional – UNINTER 

 
 

SIDNEY DO CARMO FERREIRA DE LARA 
Assessoria de Projetos Especiais 

Centro Universitário Internacional – UNINTER 
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