EDITAL Nº 051/2020

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O “SANTANDER BOLSAS DE
LICENCIATURAS PUC Minas 2020
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem
do Magnífico Reitor, que estarão abertas as inscrições para a seleção de alunos a serem
contemplados com bolsas de estudos do Programa Santander Bolsas de Licenciatura
– Edição 2020 –, destinadas a estudantes de graduação dos cursos de Licenciatura da
PUC Minas.

1. Características do Programa:
O Programa Santander Bolsas de Licenciatura objetiva apoiar, por meio de auxílio
financeiro, a realização de um Projeto Acadêmico para atender o ensino nas
licenciaturas das Pontifícias Universidades Católicas do Brasil, a ser desenvolvido pela
IES, no valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), equivalente a 4 (quatro) bolsas
no valor unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, a serem pagos em parcelas
mensais consecutivas de R$ 1.000,00 (mil reais) aos contemplados.
A bolsa-auxílio será creditada na conta corrente que o aluno beneficiado deverá manter
no Banco Santander.
Cada candidato selecionado indicado pela IES terá direito ao recebimento de apenas 1
(uma) das bolsas-auxílio concedidas por meio do convênio PUC Minas/Santander.
Na PUC Minas, os(as) candidatos(as) selecionados atuarão como monitores do Projeto
de Ensino Remoto para a Educação Básica, com a dedicação de 20 horas/semanais a
esta atividade.
2. Pré-requisitos:
São condições para a participação e recebimento da bolsa-licenciatura no âmbito do
Programa Santander Bolsas de Licenciatura:
a) ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do
artigo 5º do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), sendo, ainda, residente e domiciliado em
território nacional, maior de 18 (dezoito) anos;
b) estar regularmente matriculado e cursando entre o segundo e o sexto períodos, na
PUC Minas, em um dos seguintes cursos de licenciatura: Ciências Biológicas, Ciências
Sociais, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia.
c) ter à média geral acadêmica igual ou superior a 75% de aproveitamento das
disciplinas cursadas;
d) estar regularmente matriculado durante todo o processo de seleção e,
obrigatoriamente, também durante todo o período de participação e realização do
Programa;

e) estar devidamente inscrito na plataforma do Santander Universidades
(https:/www.becas.santander.com/pt) e manifestar sua concordância expressa com as
regras e informações lá constantes no prazo programado;

f) Fica impedido de participar do PROGRAMA, o aluno que gozar de qualquer tipo de
bolsa financeira de estágio, monitoria, iniciação científica, extensão, PIBID, Residência
Pedagógica, ou assemelhados, em órgãos de fomento e na PUC Minas.
g) A pré-classificação dos candidatos será realizada mediante avaliação média geral
acadêmica. Os candidatos pré-selecionados serão submetidos a entrevista on-line pela
comissão de seleção, em data definida no cronograma abaixo.

3. Inscrições:
O aluno interessado deverá se inscrever, de 17/08/2020 ao 21/09/2020 (23:00h
horário de Brasília) no processo de seleção das bolsas por meio do link:

http://www.becas-santander.com/program/santander-bolsas-de-licenciaturapuc-minas-2020-br

4. Critérios de Seleção:
O processo seletivo constará das seguintes etapas:
1- Seleção, de caráter classificatório, realizada pela PUC Minas, dos melhores
classificados, dentre os inscritos, relativamente à média geral acadêmica .Serão
pré-selecionados até dois alunos, melhores classificados, de cada um dos
cursos de Licenciatura.
2- Entrevista on-line com os pré-selecionados no dia 24/09, em horário previamente
divulgado.

5. Calendário:





Inscrições: de 17/08/2020 ao 21/09/2020 (23:00h, horário de Brasília) no site
do Santander
Divulgação dos pré-selecionados: 23/09/2020
Entrevista on-line com os pré-selecionados: dia 24/09, em horário
previamente divulgado
Divulgação do resultado pela PUC Minas: 28/09/2020.

6. Informações adicionais:

Os contemplados assumem a necessidade de terem conta corrente ativa no
SANTANDER.
O início do pagamento das bolsas ocorrerá em até 40 dias após validação dos dados
dos contemplados pelo SANTANDER.
Caso o candidato possua uma outra bolsa de auxílio financeiro, em órgão de fomento
e/ou da PUC Minas, poderá se inscrever para a participar deste processo seletivo. Caso
seja um dos selecionados para o PROGRAMA, não poderá acumular mais de uma
bolsa.
Serão automaticamente excluídos do Programa os candidatos que tentarem fraudar ou
burlar qualquer etapa, procedimento ou requisito de seleção e/ou classificação, ou ainda
aqueles que fornecerem qualquer tipo de informação inverídica.
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão das Licenciaturas da
PUC Minas.

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2020.

Professor Ronaldo Rajão Santiago
Secretário Geral

