
    

 
EDITAL nº 01/2022/FACULDADE LUCIANO FEIJÃO 

PROGRAMA SANTANDER GRADUAÇÃO – EDIÇÃO 2022 
 

A Direção Geral da Faculdade Luciano Feijão, por meio do Setor de Internacionalização, em 
parceria com os cursos de graduação em Administração, Direito e Engenharia Civil, torna 
público o Edital de abertura de inscrições e as normas para o processo seletivo e 
concessão de bolsas do Programa Santander Graduação – Edição 2022, segundo os 
“Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades” e o “Anexo – 
Programa Santander Graduação - Edição 2022. 
 
A Faculdade Luciano Feijão, em atenção ao Convênio firmado com o Santander 
Universidades (Banco Santander - Brasil S/A), publica neste ato os pré-requisitos básicos de 
candidatura e os critérios de seleção para a distribuição de 3 (três) bolsas de estudo de 
estudos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pelo período de 12 meses, concedidas 
pelo Programa Santander Graduação – Edição 2022, sendo 1 (uma) bolsa para o curso 
de Administração, 1 (uma) para o de Direito e 1 (uma) para o de Engenharia Civil. 
 

DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
Artigo 1º. O objetivo do Programa Santander Graduação é contribuir, através de apoio 
financeiro, para que discentes de instituições de ensino superior com histórico escolar 
qualificado como excelente, comprovado desempenho acadêmico e baixa condição financeira, 
tenham a oportunidade de dar continuidade aos estudos, incrementando a qualidade da 
formação acadêmica. 
 

DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 
 
Artigo 2º. Poderão participar do processo seletivo discentes do curso de graduação presencial 
que atendam aos seguintes requisitos: 
a) Ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do artigo 
5º do Código Civil (lei 10.406/2002); 
b) Ter o mínimo de 18 anos; 
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado, assim como ser residente e domiciliado em território 
nacional brasileiro; 
d) Possuir conta-corrente ativa, de sua titularidade no Banco Santander; 
e) Estar regularmente matriculado durante todo o processo de seleção, e, obrigatoriamente, 
também durante todo o período de concessão da bolsa. 
f) Ter bom desempenho acadêmico, matrícula ativa e sem pendências financeiras junto à 
Faculdade Luciano Feijão. 
g) Assinar, quando convocado, o ‘Termo de Adesão’ e concordância às disposições 
constantes no presente Edital. 
h) Não ter participado de outros programas de auxílio financeiro da Faculdade Luciano 
Feijão, ou outros órgãos de fomento, simultaneamente a sua participação no Programa, tais 
como: bolsa social de 100% e outros, bem como aqueles que já tenham sido contemplados por 
Programas de Bolsas Nacionais do Santander Universidade, exceto aqueles de mobilidade 
internacional (Anexo A) 
i) Não possuir vínculo empregatício, considerando atividade registrada em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) (Anexo B). 



    

j) Apresentar baixa condição econômica, considerando renda familiar mensal de até 3 
salários mínimos, considerando o decreto nº. 6.135, de 26 de junho de 2007. 
k) Não será contemplado por este Edital discentes bolsistas que possuam isenção de 100% 
do valor das mensalidades junto ao curso matriculado na Faculdade Luciano Feijão. 
l) Poderão se inscrever discentes do curso de Administração, matriculados nos seguintes 
semestres: 3º. (terceiro), 4º. quarto, 5º. quinto e 6º. sexto. 
m) Poderão se inscrever discentes do curso de Direito, matriculados nos seguintes 
semestres: 2º. (segundo), 3º. (terceiro), 4º. (quarto), 5º. (quinto), 6º. (sexto) e 7º. (sétimo). 
n) Poderão se inscrever discentes do curso de Engenharia Civil, matriculados nos 
seguintes semestres: 4º. (quarto), 5º. (quinto), 6º. (sexto), 7º. (sétimo) e 8º. (oitavo). 
 

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
Artigo 3º. Para participar do Programa Bolsas Santander Graduação, o candidato selecionado 
deverá estar inscrito na plataforma ‘on-line’ https://www.becas- santander.com/pt_br, 
onde deverá ler e aceitar as regras, condições e regulamentos dos Programas de Bolsas, 
especialmente o disposto nos “Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander 
Universidades - Edição 2022”, responsabilizando-se civil e criminalmente pela veracidade 
dos dados fornecidos, declarando que preenche(m) todos os requisitos. 
 
Artigo 4º. O candidato deverá se inscrever entre o dia 01.04.2022 até às 23h59min do dia 
24.04.2022, por meio do formulário < qrco.de/bcsFRh>, anexando os seguintes documentos 
escaneados, em um arquivo único, formato ‘pdf’. 
a)  Histórico escolar da graduação atualizado até 2021.2;  
b)  Declaração, devidamente preenchida, datada e assinada, expedida até 30 dias antes 
do primeiro dia de inscrição, que informe semestre matriculado; 
c)  Declaração, devidamente preenchida, datada e assinada, sobre não possuir vínculo 
empregatício na data da inscrição, considerando registro em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) (Anexo B) 
d)  Declaração, devidamente preenchida, datada e assinada, sobre a não participação em 
programas de auxílio financeiro da Faculdade Luciano Feijão ou outros órgãos de fomento 
(Anexo A) 
e)  Comprovante de renda familiar mensal dos últimos dois meses, incluindo todos 
os membros que residem na mesma casa; 
f)  Comprovante de residência; 
g)  Fotocópia da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou 
Carteira Nacional de Habilitação constando os números de RG e de CPF; 
h)  Carta de motivação escrita pelo próprio discente apresentando os motivos pelo 
quais será necessário usufruir da bolsa de estudos (Anexo C) 

 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 
Artigo 5º. O processo de seleção será coordenado por uma Comissão de Seleção e 
Acompanhamento (CSA), que será responsável por: 
a) Análise e divulgação da homologação das inscrições; 
b)  Convocação e realização das entrevistas; 
c) Divulgação do resultado final; 
d) Convocação para assinatura do ‘Termo de Adesão’ após análise e anuência do Santander; 
e) Acompanhamento do discente durante o período de concessão da bolsa. 



    

 
Parágrafo único – Cabe a CSA da Faculdade Luciano Feijão a indicação ao Santander os 
estudantes que participarão do Programa, nos termos e condições deste documento, 
observando a quantidade máxima de 3 bolsas concedidas pelo Programa.   
 
Artigo 6º. Os discentes serão classificados pelo Índice de Rendimento Acadêmico, em ordem 
decrescente, e os 5 (cinco) primeiros classificados de cada curso serão convocados para 
entrevistas para cada curso. 
 
Artigo 7º. No caso de empate, serão utilizados como critério de desempate os seguintes itens, 
respectivamente: 
a) Maior idade; 
b) Se mantido o desempate pelo critério maior idade, o desempate será por voto da 
maioria dos membros da CSA 
 

DO CRONOGRAMA 
 
Artigo 8º. O Cronograma da seleção está definido segundo as datas e especificações abaixo: 
 

ETAPAS DATAS* 
Período de inscrição De 01.04.2022 até às 23h59min do dia 

24.04.2022 
Homologação da inscrição Até o dia 25.04.2022 
Convocação para entrevista Dia 26.04.2022 
Realização das entrevistas Nos dias 27.04, 28.04 e 29.04.2022 
Período de indicações Até o dia 04.05.2022 
Data de aprovação da indicação pelo Santander Até o dia 23.05.2022 
Data limite para que o candidato selecionado 
confirme sua participação e concordância com as 
regras gerais do programa 

30.05.2022 

*As datas podem sofrer alterações. Caso haja alteração, os candidatos serão avisados por e-mail, conforme 
cadastra no ato de inscrição. 
 
Artigo 9º. É de responsabilidade do candidato acompanhar as etapas do processo seletivo, 
conforme cronograma, na página eletrônica do Setor de Internacionalização < 
https://flucianofeijao.com.br/novo/internacionalizacao/> 
 

DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 
 
Artigo 10º. Caso seja identificado o abandono do curso pelo bolsista, o mesmo deverá restituir 
ao Santander todos os valores recebidos à título da Bolsa, sob pena de responder por 
enriquecimento ilícito. 
 
Artigo 11º. 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.  
 
Artigo 12º. Se o valor não for devolvido ao Santander, o bolsista ficará impedido de participar 
de qualquer outro programa acadêmico subsidiado e/ou patrocinado pelo Santander, sem 
prejuízo de eventualmente responder judicialmente por sua inadimplência em relação à 



    

devolução de valores. 
 
Artigo 13º. Caso um discente desista após ter sido selecionado, ou após alguns meses de 
recebimento da bolsa, será permitida a substituição, com indicação de um novo bolsista, que 
deverá obrigatoriamente constar no relatório de inscritos.  
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 14º. O processo de seleção será coordenado pela Comissão de Seleção e 
Acompanhamento. 
 
Artigo 15º. A decisão da Comissão será de caráter incontestável e irrevogável, não cabendo 
recursos de revisão de classificação final. 
 

Artigo 16º. A inexatidão das declarações, irregularidades de documentos ou outras 
irregularidades constatadas no decorrer do processo, ou posteriormente, eliminará o 
candidato, anulando-se todos os atos decorrentes da sua inscrição. 
 
Artigo 17º. A inscrição do candidato implicará conhecimento e aceitação de todas as normas 
reguladoras do processo seletivo. 
 
Artigo 18º. O Programa poderá ser alterado ou encerrado a qualquer momento, mediante 
comunicação prévia via correio eletrônico, ou carta constantes nos preâmbulos dos convênios, 
ou quaisquer outros meios de comunicação. 
 
Artigo 19º. Casos omissos serão objeto de análise da Direção Geral da Faculdade e do Setor 
de Internacionalização, sendo ouvido, quando necessário, o Banco Santander - Brasil S/A. 
 
Artigo 20º. Este Edital tem validade de 6 meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
Artigo 21º. Dúvidas podem ser encaminhadas para o endereço eletrônico do Setor de 
Internacionalização internacionalizacao@lf.edu.br 
 
 

 
 

_____________________________________ 
Fabiana Pinto de Almeida Bizarria 

Setor de Internacionalização 
 
 

 
_____________________________________ 

Isabel de Aguiar Pontes 
Diretora-Geral da Faculdade Luciano Feijão 

  



    

 
 
 

ANEXO A 
 
 

 
Declaro, para os devidos fins, em observância ao Edital nº 01/2022/FACULDADE 
LUCIANO FEIJÃO, não receber auxílio financeiro da Faculdade Luciano Feijão, em forma 
de bolsa de estudos com valor de 100% das mensalidades, ou de outros órgãos de fomento, 
como: bolsa social 100% e outros; e, também, não fui contemplado com bolsas dos 
Programas Nacionais do Santander Universidade. 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do candidato 
 
RG: nº________________________________ 

CPF: nº_______________________________ 

  



    

 
 
 

ANEXO B 
 
 
Declaro, para os devidos fins, em observância ao Edital nº 01/2022/FACULDADE 
LUCIANO FEIJÃO, não possuir vínculo empregatício na data da inscrição, considerando 
registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do candidato 
 
RG: nº________________________________ 

CPF: nº_______________________________ 

  



    

 
 
 

ANEXO C 
 
CARTA DE MOTIVAÇÃO1 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
Assinatura do Candidato 
 
RG: nº________________________________ 

CPF: nº_______________________________ 

                                                
1 Obs.: Não passar de uma página 


