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PORTARIA IEPAC DE 19/05/2021. 

 

EDITAL 

 

Aprova o Regulamento para campanha 

denominada PROGRAMA BOLSA 

SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS 

 

O Presidente da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO (IEPAC ou 

ÍTALO), mantenedora do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, no uso de suas 

atribuições estatutárias, resolve aprovar o presente regulamento nos termos 

abaixo. 

 

BOLSAS DO SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS – EDIÇÃO 2021 

 

I - TÍTULO DA CAMPANHA: PROGRAMA BOLSAS DO SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS – “PROGRAMA” 

II - VIGÊNCIA DA CAMPANHA:  

a) Período das Inscrições: De 19/05/2021 até 09/08/2021; 

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

inscrição, com limite até 09/09/2021; 

c) Período das Indicações: De 10/08/2021 até 23/08/2021; 

d) Data limite para aprovação da Indicação pelo SANTANDER: 06/09/2021; 

e) Data limite para o candidato selecionado confirme sua participação e 

concorde com as regras gerais do programa e; 14/09/2021 

f) Pagamento da bolsa ao Aluno: Será realizado no mês de 10/2021 . 

g) Pagamento da bolsa a IES: Será realizado no mês de 10/2021 

III - VIGÊNCIA DA CONCESSÃO DA BOLSA: Até 31/12/2021. 

IV - QUANTIDADE DE BOLSAS DISPONÍVEIS:  03 (três bolsas auxílio). 

V - CANDIDATOS ELEGÍVEIS: Estudantes de cursos de graduação na modalidade 

presencial. 

VI - CONDIÇÃO DE VALIDADE: O bolsista de cumprir integralmente com os termos do 

PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS – EDIÇÃO 2021.  

VII - Para participar do Programa Bolsas Santander Superamos Juntos, o candidato 

selecionado deverá estar inscrito na plataforma on-line https://www.becas-

santander.com/pt, 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 

2021”, responsabilizando-se civil e criminalmente pela veracidade dos dados 

fornecidos, declarando que preenche(m) todos os requisitos. 

VIII - Após a inscrição (VII) o ITALO realizará o processo de seleção dos alunos 

com base em critérios acadêmicos e análise socioeconômica, que serão indicados 

ao SANTANDER para que sejam contemplados com as respectivas bolsas de estudo. 

IX - Após cumpridas todas as etapas previstas neste Edital e no regulamento dos 

programas de bolsas, o ITALO divulgará o nome dos alunos contemplados. 

X - Esta Campanha se aplica exclusivamente para os cursos superiores de 

Tecnologia, Bacharelados e de Licenciaturas na modalidade presencial. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DA CAMPANHA 

 

1. Esta campanha denominada PROGRAMA BOLSAS DO SANTANDER SUPERAMOS JUNTOS – 

EDIÇÃO 2021 – “PROGRAMA” é uma iniciativa conjunta e de parceria do Centro 

Universitário Ítalo Brasileiro e Banco Santander (Brasil) S/A. 

2. O PROGRAMA consiste em disponibilizar 03 bolsas de estudo no valor individual 

de R$ 4.000,00 cada uma, sendo: R$ 3.700,00 creditado diretamente ao Centro 

Universitário e R$ 300,00 creditado diretamente ao aluno como ajuda de custo. 

3. Para participar do Programa Bolsas Santander Superamos Juntos, o candidato 

selecionado deverá estar inscrito na plataforma on-line https://www.becas-

santander.com/pt. 
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4. Com base na lista de interessados inscritos na página: https://www.becas-

santander.com/pt o ÍTALO realizará a seleção dos alunos aptos a participarem 

do PROGRAMA, respeitando os critérios de seleção pré-estabelecidos neste 

Edital de seleção. 

5. Para participar do PROGRAMA, os alunos indicados deverão manter o vínculo 

com o ÍTALO, durante toda a vigência da concessão da bolsa de estudo além 

de, no ato de sua manifestação de interesse, concordarem e cumprirem com o 

que estabelece este edital e o ANEXO I apondo seu expresso aceite para com 

prazos, regras e informações indicadas. 

6. Para a seleção dos alunos contemplados o ITALO levará em consideração que os 

menos deverão estar regularmente matriculados; com frequência acadêmica e 

aptos para participarem, bem como encontrarem-se em situação de 

vulnerabilidade social, além de manterem vínculo com o ITALO durante todo o 

prazo do PROGRAMA.  

7. As condições previstas nesta portaria farão parte integrante do contrato de 

prestação de serviços do aluno. 

 

 

São Paulo, 19 de maio de 2021. 

 

Original assinado por Marcus Vinicius Busoli Cascino 

Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, 

Mantenedora do Centro Universitário ítalo Brasileiro 
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