
 

__________________________________________________________________________________________________________
Avenida Estados Unidos, nº. 18 /20, Comércio, Salvador-BA. Telefone (71) 3418-7272. 

 

 
EDITAL nº 01/2022 

 
PROCESSO SELETIVO 

PROGRAMA DE BOLSAS SANTANDER GRADUAÇÃO 
 

A Pró-Reitoria de Ensino do Centro Universitário Dom Pedro II – UNIDOMPEDRO 
torna público o presente edital que apresenta as vagas disponíveis e critérios para 
participação no Programa de Bolsas Santander Graduação. 
 
1. DO PROGRAMA 
1.1 O Programa de Bolsas Santander Graduação tem como objetivo auxiliar os 
alunos no pagamento da mensalidade ou custos do curso, como material didático, 
alimentação e transporte e contribuir, através de apoio financeiro, para que os 
estudantes Centro Universitário Dom Pedro II – UNIDOMPEDRO tenham a 
oportunidade de dar continuidade aos estudos, incrementando a qualidade de sua 
formação acadêmica. 
1.2 Para participar aluno deverá aceitar o descrito nos “Princípios Gerais dos 
Programas de Bolsas do Santander Universidades – Edição 2022” (https://api-
manager.universia.net/coreplatform-document-management/v2/document-
management/public/5lmqp1qkyk3ux2y), bem como atender todos os itens deste edital. 
 
2. DO PÚBLICO-ALVO E CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO 
2.1 Todos os alunos regularmente matriculados e cursando um dos cursos de 
graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo) da UNIDOMPEDRO; 
2.2  Estar regularmente matriculado no semestre de 2022.1; 
2.3  Ter perfil socioeconômico com o teto de renda familiar per capita de até dois 
salários mínimos por mês;  
2.4  Não possuir nenhum tipo de bolsa institucional; e 
2.5  Estar de acordo com este Edital. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser realizadas via internet por meio da página https://app.becas-
santander.com/pt-BR/program/graduacao2022, até dia 17 de abril de 2022, às 23:00 
(GMT-03:00). 
 
4. DA BOLSA 
4.1 As bolsas disponíveis para o Programa de Bolsas Santander Graduação junto a 
UNIDOMPEDRO beneficiarão estudantes de graduação e para 2022 totalizam 5 
(cinco) bolsas no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) durante 12 (doze) meses. 
4.2 A responsabilidade pelo pagamento da bolsa é do SANTANDER 
UNIVERSIDADES. A quantia referente a cada bolsa será repassada diretamente ao 
estudante mediante crédito em conta corrente SANTANDER de sua titularidade. 
 
5. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
5.1 Até 17.04.2022, às 23:00 (GMT-03:00) - Inscrições no processo seletivo 
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5.2 23.05.2022 – Contato com os estudantes selecionados e divulgação para estes 
dos próximos passos de efetivação do Programa de Bolsas Santander Graduação 
junto ao SANTANDER. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 As bolsas objeto deste Edital pertencem ao Programa Santander Universidades. 
Desta forma, o Centro Universitário Dom Pedro II – UNIDOMPEDRO não se 
responsabiliza em assumir o pagamento destas bolsas aos estudantes caso ocorra 
algum imprevisto. 
6.2 O não cumprimento dos critérios estabelecidos neste edital, a inexatidão das 
informações ou a irregularidade nos documentos apresentados, levará a exclusão do 
estudante do processo seletivo. 
 
 
 

Salvador, 11 de março de 2022. 
 
 
 

Profª Andréa Elisa Silva Bernardes 
Pró-Reitora de Ensino 

UNIDOMPEDRO 


