
 

 

EDITAL INTERNO  

Programa Santander Superamos Juntos 2020 

 

A Afya Educacional anuncia a abertura de edital para o Programa Santander Superamos Juntos 2020, do Santander 

Universidades, para alunos de graduação em medicina. O aluno contemplado receberá uma bolsa no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) para apoiar a sua formação, sendo: R$ 300,00 (trezentos reais) concedido ao aluno para 

infraestrutura e material didático e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) depositados para universidade efetuar 

desconto de mensalidades e/ou matrícula, de acordo com a Informação Geral disponível no site do programa 

https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/santandersuperamosjuntos2020.   

  

1. OBJETIVO O objetivo do presente edital é o estabelecimento das condições e critérios de seleção para a 

participação no Programa para estudantes de graduação em Medicina.  

  

2. DAS BOLSAS  

2.1.  Será concedida pelo Santander Universidades 15 (quinze) bolsas-auxílio para aluno de graduação presencial e 

Ead, no de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para apoiar a sua formação, sendo: R$ 300,00 (trezentos reais) concedido 

ao aluno para infraestrutura e material didático e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) depositados para 

universidade efetuar desconto de mensalidades e/ou matrícula, de acordo com a Informação Geral disponível no 

site do programa https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/santandersuperamosjuntos2020. As bolsas 

serão distribuídas (uma bolsa por IES) para as seguintes unidades componentes do grupo: IESVAP, UNINOVAFAPI, 

FACIMPA, UNITPAC, ITPAC PORTO NACIONAL, ITPAC PALMAS, UNIDEP, UNIPTAN, UNIVAÇO, FMIT, FASA VIC, FASA 

ITABUNA, UNIREDENTOR E SÃO LUCAS. 

2.2. Fica ajustado que cada candidato selecionado e indicado pela IES terá direito ao recebimento de 1 (uma) das 

bolsas-auxílio concedidas por este Edital. Alunos já contemplados em com programas anteriores não farão parte 

deste processo. 

2.3.  Todos os candidatos que forem inscritos no PROGRAMA serão contemplados com um curso de inglês on-line, 

com duração de 30 (trinta) dias a partir de seu cadastro na plataforma do respectivo curso, o qual será fornecido 

pela empresa ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA (EF English Live), conforme cronograma expresso 

no site. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS   

3.1.  Ser aluno regularmente matriculado a partir do 2º e até o 11º período do curso de graduação em medicina de 

qualquer unidade Afya (descritas acima); 

3.2.  Atender os critérios descritos nos Requisitos  do Programa Santander Superamos Juntos 2020, disponível no 

site do programa https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/santandersuperamosjuntos2020.   

Somente os alunos que atenderem a todos os requisitos citados anteriormente serão avaliados segundo (a) o seu 

desempenho no teste de proficiência (percentual de aproveitamento acima da média do período no último teste 

de proficiência aplicado), (b) caso haja empate será definido por seu coeficiente de rendimento, baseado em seu 

histórico escolar e (c) que estejam em situação de vulnerabilidade social. 
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Para as IES que ainda não foi aplicado o teste de proficiência a seleção será feita desconsiderando o que se referente 

à avaliação descrita na letra (a) acima. 

 

4. DA INSCRIÇÃO  

a) Preenchimento de formulário no portal de bolsas do Santander Universidades, através do link 

https://www.becas-santander.com/pt-BR/program/santandersuperamosjuntos2020, até o dia 02/08/2020.  

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

A seleção do contemplado será feita por um Comissão de Seleção da Afya e levará como critério as seguintes 

premissas:  

a) O seu desempenho no teste de proficiência (percentual de aproveitamento acima da média do período no 

último teste de proficiência aplicado),  

b) caso haja empate será definido por seu coeficiente de rendimento, baseado em seu histórico escolar e  

c) que estejam em situação de vulnerabilidade social. 

Para as IES que ainda não foi aplicado o teste de proficiência a seleção será feita desconsiderando o que se refere 

à avaliação descrita na letra (a) acima. 

 

6. CALENDÁRIO   

a) Período das Inscrições: até 02/08/2020; 
b) Período de Indicação da Universidade: 03/08/2020 à 17/08/2020; 
c) Prazo de aprovação SANTANDER: 18/08/2020 à 24/08/2020; 
d) Aceite do aluno confirmando a participação e regras do Programa: 25/08/2020 à 31/08/2020; 
e) Prazo de pagamento para o aluno e universidade: até 30 de setembro de 2020. 
f) O curso online de inglês estará disponível até dia 03/09/2020 e disponibilizado por e-mail em até 7 dias 

uteis da inscrição do aluno. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1.  O aluno selecionado para o Programa concorda obrigatoriamente com todas as condições descritas nas 

“Obrigações Programa Bolsa Santander Superamos Juntos”;  

7.2. O selecionado no Programa deverá:  

a) Assinar o Termo de Adesão do Programa Santander Superamos Juntos 2020;  

b) Manter conta corrente ativa no Banco Santander para o recebimento da bolsa;  

c) O participante selecionado aceita, automaticamente, ceder seus direitos de uso de imagem, nome, 

depoimentos e voz para a Afya Educacional, assim como para as demais instituições do Grupo para fins 

comerciais, de publicidade e propaganda e institucionais, com veiculação em todo o território nacional e no 

exterior, submetendo-se integralmente às disposições desde Edital.  

  

Nova Lima-MG, 17 de junho de 2020. 
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