
 

EDITAL FABA/SANTANDER Nº 01/2021 
 

        EMENTA: Abre inscrições para estudantes dos Cursos  
                            de Graduação da FABA, no Programa  
                            Santander Graduação 1S 2021. 
 

A Faculdade Bezerra de Araújo, em conformidade com o Regulamento do Programa Santander Graduação, torna público 
aos estudantes da FABA que estão abertas as inscrições no referido Programa. 
 
Os estudantes selecionados receberão um apoio financeiro do Santander no pagamento das mensalidades da FABA. 
 
Todos os inscritos ainda terão acesso a um curso online gratuito de inglês, pela English Live, por 30 dias. Lá o seu 
desempenho será avaliado pelo Santander, conforme edital próprio, dando-lhe uma outra oportunidade de ganhar bolsa. 
 
Processo seletivo: 

1. Inscrição: No site do Santander: https://www.becas-santander.com/pt/program/graduacao2021   - Até 11 de abril de 
2021. 

 
1.1. Para ter acesso ao curso pela English Live, após a inscrição no Programa Santander 2S 2020, Os candidatos 

deverão fazer inscrição no site do referido curso: https://englishlive.ef.com/pt-br/lp/oe/santander-universidade-v3/ 
 
2. Bolsa de estudo: 

R$ 300,00 reais - durante 12 meses. 
 
3. Pré-requisitos do candidato: 

• Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da FABA; 

• Ter desempenho média global (PMG) igual ou superior a 7,5 (sete e meio); 

• Estar cursando a partir do 3° período; 

• Estar em situação de vulnerabilidade social. 
 
4. Seleção: 

PMG do Histórico Escolar de 2020-1. 

• Serão escolhidos os candidatos com maior PMG, até que todas as vagas sejam preenchidas; 

• Em caso de empate, será selecionado quem não possuir reprovações. Se mesmo assim houver empate, será 
selecionado aquele que tiver participado do Programa de Monitoria da FABA. 

 
5. Divulgação de resultados: 

A direção da FABA homologará e publicará os resultados, em lugar próprio, para conhecimento de estudantes e 
docentes, em 16/04/2021. 

 
6. Período de Vigência: 

Será de 12 meses (durante o período de vigência da bolsa, o estudante deverá continuar matriculado na FABA, não 
podendo mudar de Instituição de ensino). 

 
7. Desclassificação: 

Estará automaticamente desclassificado o candidato que não cumprir as normas e orientações do Programa Santander 
Graduação. 

 
8. Termo de Compromisso 

Após a seleção ter sido homologada pela direção da FABA e publicados os resultados, o estudante assinará um termo 
de compromisso. 

 
 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2020. 
Faculdade Bezerra de Araújo 
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