
 

EDITAL FACULDADE CATÓLICA IMACULADA CONCEIÇÃO DO RECIFE 
04/2020 

 
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO PROGRAMA BOLSAS IBERO-AMERICANAS 

PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO - SANTANDER UNIVERSIDADES 
 
A Vice-Diretoria Acadêmica da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife – 
FICR faz saber que estão abertas as inscrições para seleção de estudantes de 
graduação, vinculados a esta Instituição, para realização de intercâmbio acadêmico no 
âmbito do Programa Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação 
promovidos pelo Grupo Santander. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 
A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife é partícipe do PROGRAMA 
Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades que tem como objetivo promover a 
mobilidade acadêmica internacional, enriquecendo a formação dos alunos das 
instituições de ensino superior participantes. Este Edital visa à convocação de 
estudantes de graduação da FICR interessados em estudar 1 (um) semestre em 
universidades conveniadas com o Santander. Será contemplado 1 (um) estudante de 
graduação, conforme critérios estabelecidos a seguir. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA O CANDIDATO 

2.1. Possuir matrícula ativa durante todo o processo de seleção e também, 
obrigatoriamente, durante o período de realização do intercâmbio em qualquer curso de 
graduação; 
2.2. Ser residente e domiciliado em território nacional; 
2.3. Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
2.4. Ser maior de 18 (dezoito) anos de idade; 
2.5. Não ter participado de nenhum Programa de Mobilidade Internacional promovido 
pelo Grupo Santander Universidades; 
2.6. Apresentar Rendimento Acadêmico igual ou superior a 80%, comprovado pelo 
histórico escolar; 
2.7. Não ter sofrido sanções disciplinares na FICR; 
2.8. Não ter pendências financeiras com a FICR. 

 

3. BENEFÍCIO 
3.1. O benefício terá duração de 1 (um) semestre; 
3.2. Será disponibilizada 1 (uma) bolsa de estudo; 
3.3. O Santander será responsável pelo pagamento do valor de € 3.000 (três mil euros) 
– conversão efetuada como base na cotação do valor de venda do euro publicada pelo 
Banco Central do Brasil na data do lançamento do programa para cobrir despesas com 
a viagem; 
3.4. O estudante é responsável pelas demais despesas, tais como a obtenção de 
passaporte e visto, tradução juramentada de documentos (se necessário) e a 
contratação de um seguro viagem para todo o período da bolsa com cobertura médica 
em caso de doença ou acidentes, repatriação médica ou funerária e seguro de acidentes 
pessoais, bem como deverá contratar seguro saúde internacional válido para o país de 
destino do bolsista, contemplando, além de despesas relativas as eventuais problemas 
de saúde, transporte em caso de óbito no exterior. 
 

4. DAS ETAPAS PARA SELEÇÃO NO PROGRAMA IBERO-AMERICANAS 
4.1. As inscrições devem ser efetuadas no endereço eletrônico https://www.becas-
santander.com/pt/program/iberoamericanas2020  respeitando o horário divulgado pelo 
Santander, até o dia 23/08/2020. 
4.2. Feito o cadastro, o aluno deve imprimir o comprovante de inscrição no site do 
Santander juntamente com o formulário de inscrição da FICR (anexo 1) e os documentos 
listados no item 5 e entregar até às 19h do dia 23/09/2020 na Central de atendimento 
da FICR.  

https://www.becas-santander.com/pt/program/iberoamericanas2020
https://www.becas-santander.com/pt/program/iberoamericanas2020


 

4.3. No ato do preenchimento do Formulário de inscrição no site do Santander 
Universidades Programa Bolsas Ibero-Americanas, o candidato deverá no campo 
Universidade de Origem escolher a opção UBEC e em seguida escolher como Unidade 
Campus Único. 
 
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA 
5.1. Formulário de Inscrição (anexo I); 
5.2. Cópia do comprovante de inscrição no site do Santander; 
5.3. Histórico Acadêmico atualizado. 

 

6. DATAS 
a)  Período das Inscrições: até 23/08/2020 no site Santander; 
b) Período para realização do curso on-line de Experimentação Internacional: 30 (trinta) 
dias a partir da inscrição, com limite até 25/08/2020; 
c) Período das Indicações: De 24/08/2020 até 24/09/2020; 
d) Data limite para aprovação da Indicação pelo SANTANDER: 02/10/2020; 
e) Data limite para preenchimento e aceite do Termo de Adesão pelo candidato: 

09/10/2020;  
f) Início do Pagamento: Novembro/2020. 
  
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
No caso de empate na média global do curso, será contemplado o aluno que, na seguinte 
ordem: 
a) For aluno Bolsista Prouni, FIES e Bolsa Social; 
b) Apresentar a menor quantidade de reprovações; 
c) Maior tempo de curso na FICR. 

 

8. RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO 
O resultado da seleção será divulgado até o dia 10/10/2020 por meio do site e redes sociais 
da FICR e mural institucional. Caso o aluno desista da bolsa, a partir da data de 
divulgação do resultado, não será permitida a substituição do bolsista contemplado. 

 
9. APÓS A SELEÇÃO 
9.1. O candidato deverá comparecer na Central de Atendimento para assinar o Termo 
de Adesão ao Programa (ANEXO II) e outras deliberações até às 17h do dia 09/10/2020. 
9.2. Os estudantes contemplados deverão abrir uma conta no SANTANDER ou caso já 
possua conta corrente ativa mantida, observar a seguir. Entende-se por 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. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. A destinação da Bolsa está condicionada à aceitação do candidato pela 
Universidade no exterior. 
10.2. Conforme regimento do programa, o candidato deverá manter, em dia, na 
Faculdade Imaculada Conceição do Recife – FICR, as mensalidades do semestre, 
durante o período em que estiver no exterior, podendo ser desligado, no caso de 
inadimplência. 
10.3. Casos omissos serão deliberados pela Vice-Diretoria Acadêmica da FICR. 

 
Recife, 29 de abril de 2020. 

 

 

Prof. Ms. Ernandes Rodrigues do Nascimento 
Vice-Diretor Acadêmico 



 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/FICR 

1. DADOS PESSOAIS 
 

Nome completo: 

R.A: 

Curso: 

Período: Semestre: 

Pais de destino: 

Data de nascimento: 

Endereço completo: Sexo: 
 

 Feminino Masculino 

Cidade/Estado de Origem: 

E-mail: 

Telefone fixo: 

Cidade/UF: Telefone celular: 

CEP: Telefone comercial: 



 

ANEXO II 
 

TERMO DE ADESÃO DE ALUNO AO PROGRAMA DE BOLSAS 
IBERO-AMERICANAS GRADUAÇÃO SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 

2020. 
 

  ,  de  de 2020. 
Ao 

Banco Santander (Brasil) S/A 
Ref.: Programa de Bolsas Ibero-Americanas Graduação Santander Universidades 

 

Eu,  , portador da cédula de identidade RG nº. 
  , inscrito no CPF/MF sob nº.  , tendo participado da 
inscrição no Programa de Bolsas Ibero-Americanas Graduação Santander 
Universidades – Edição 2020, após ter sido selecionado pela Instituição de Ensino 
Superior   , venho através da presente ADERIR ao Programa 
referenciado. 

 
Declaro que recebi uma cópia dos Princípios Gerais do Programa de Bolsas Ibero-
Americanas Graduação Santander Universidades – Edição 2020, tendo lido e entendido 
todas as condições aplicáveis ao referido Programa, manifestando minha concordância 
com todas as suas cláusulas e condições. 

 
Estou ciente e manifesto minha total, irrevogável, e irretratável concordância com o fato 
de que o Programa de Bolsas Ibero-Americanas Graduação Santander Universidades 
– Edição 2020, a qualquer momento poderá vir a ser cancelado, caso a Instituição de 
Ensino onde estou matriculado infrinja qualquer de seus compromissos assumidos 
perante o Banco Santander (Brasil) S/A. 

 

Comprometo-me a informar imediatamente a Instituição de Ensino Superior 
  _________________________________, na qual estou matriculado, 
caso ocorra abandono de curso, ou qualquer outro evento que me desenquadre dos 
requisitos estabelecidos nos Princípios Gerais do Programa de Bolsas Ibero-
Americanas Santander Universidades – Edição 2020. 

 

Declaro também, que concordo em devolver o valor recebido pela bolsa, caso não 
cumpra o tempo previsto de concessão da bolsa, devolvendo proporcionalmente aquele 
valor, pelos meses que faltarem para o regular término de vigência da bolsa de estudo, 
apresentando ao Banco Santander (Brasil) S/A e à IES onde estou matriculado, um 
atestado de matrícula contendo a carga horária das aulas e período do curso da 
Universidade de destino. 

 
Declaro ainda, que todas as informações prestadas à Instituição de Ensino Superior 
______________________________________________, por ocasião de minha 
inscrição para participação no Programa, são verídicas, sob pena de responder civil e 
criminalmente caso seja constatada qualquer inverdade em minhas declarações. 

 
Autorizo ainda o Banco Santander (Brasil) S/A ou qualquer das empresas integrantes 
de seu grupo financeiro a enviar ao meu e-mail e/ou endereço pessoais informações 
sobre produtos e/ou serviços oferecidos. 

 
Por fim, declaro estar ciente de que o Santander oferece a todos seus bolsistas, a 
oportunidade de participação na comunidade digital ÁGORA, baseada no seguinte 
endereço: http://www.agora-santander.com para a troca de conhecimentos e 

http://www.agora-santander.com/


 

experiências sobre os países a serem visitados e programas de mobilidade internacional 
oferecidos pelo Banco Santander S/A. 

 
Estou ciente e concordo que a Bolsa Ibero-Americana Graduação Santander 
Universidades, a que faço jus é, nesta data, no valor de € 3.000 (três mil Euros), 
convertidos com base na cotação do valor de venda do euro publicada pelo Banco 
Central do Brasil, relativa à data de lançamento do PROGRAMA 02/03/2020, devendo o 
mencionado valor ser creditado em conta corrente (na modalidade universitária) de 
minha titularidade, aberta e mantida no Banco Santander (Brasil) S/A, agência nº. 
 e conta corrente nº.  , da 
seguinte forma: 

 

01(Uma) parcela no valor de € 3.000 (três mil Euros), convertidos com base na cotação 
do valor de venda do euro publicada pelo Banco Central do Brasil, relativa à data de 
lançamento do PROGRAMA 02/03/2020, a ser paga em até 30 (trinta) dias após o 
recebimento pelo SANTANDER dos Termos de Adesão e de Indicação encaminhados 
pela Instituição de Ensino Superior                    
com TODAS as informações devidamente preenchidas, acompanhados de 
correspondência enviada pela mesma Instituição de Ensino Superior, informando a data 
da viagem do beneficiário da Bolsa. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

 

NOME DO ALUNO 

 
 

Ciente:    
 

Instituição de Ensino Superior    
 

Nome:    


