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SAIBA MAIS AQUI!



BOLSA SANTANDER GRADUAÇÃO

O QUE É?

Esta é mais uma iniciativa da parceria entre o Banco Santander 
e a Celso Lisboa. Através dela é oferecida uma ajuda de custos 

de R$ 300,00 mensais para os alunos selecionados, durante 
12 meses, para auxiliar no pagamento das mensalidades ou 
ainda nos custos relacionados com o curso, como material 

didático e pesquisa. Serão contemplados 4 alunos de 
graduação, regularmente matriculados na Celso Lisboa, em um 

dos nossos cursos presenciais ou na modalidade EAD. 



REGULAMENTO

Poderão participar do  processo seletivo do Programa Bolsas Santander Graduação

alunos  de graduação regularmente matriculados na Celso Lisboa no              

semestre 2022.1 em um dos nossos cursos presenciais ou na modalidade EAD, a 

partir do 3o. núcleo ou período, e que estejam a pelo menos um ano da data de 

colação de grau, contando a partir de julho de 2022. Alunos beneficiários do Prouni, 

Fies, ou outro orgão de fomento estão aptos a participar. Excetuam-se, no entanto, 

aqueles que já possuem 100% de bolsa.

Os candidatos deverão estar inscritos, até o dia 17/04/2022, na plataforma on-line

https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2022

onde deverão ler e aceitar as regras, condições e regulamentos dos 

Programas de Bolsas.

https://app.becas-santander.com/pt-BR/program/graduacao2022


REGULAMENTO

.

No período entre 18/04/22 e 04/05/2022 serão conduzidas as etapas internas

do processo cujos critérios são estabelecidos pela Celso Lisboa conforme 

descrição abaixo:

1a. Etapa – 18 e 19/04/2022

Serão selecionados, dentre os inscritos na plataforma do Santander, os 10 alunos com o      

CR acumulado mais alto em 2021.2.

2a. Etapa – 20/04/2022

Esses 10 alunos serão contatados por e-mail pela Coordenação de Pesquisa e Extensão        

e convocados  à realização de uma tarefa escrita (redação), ocasião na qual serão   

informados sobre os respectivos critérios de avaliação.



REGULAMENTO

3a. Etapa – 25/04 a 03/05/2022

As redações dos 10 finalistas serão avaliadas por professores designados exclusivamente 

pela Celso Lisboa. Serão selecionados para a etapa seguinte os 4 alunos com a maior 

pontuação considerando-se o seguinte cálculo:

CR acumulado em 2021.2 (peso 1) + nota da redação (peso 2) : 3 = pontuação final (*)

(*) Em caso de empate, terá preferência o aluno com mais tempo de vínculo com a Celso.

4a. Etapa – 04/05/2022

Os nomes dos 4 selecionados na 3a. Etapa serão enviados à comissão do Programa de 

Bolsas do Santander, que vai validar os nomes. Em caso da não aprovação de um desses 

nomes pelo banco, será convocado o 5o. colocado entre os 10 finalistas que participaram da 

etapa anterior, e assim sucessivamente. 



Importante: 

.Na 4a. Etapa os 4 alunos selecionados receberão e-mail da Coordenação de Pesquisa 

informando que eles estão nesta fase do processo seletivo e solicitando seus dados 

bancários de conta aberta no Santander. O não envio de dados até a data estipulada 

desclassifica o candidato do processo seletivo.

.Os pagamentos começarão a ser realizados pelo Santander, por meio das contas 

correntes dos 4 contemplados, a partir de julho de 2022.

.Para manter o benefício, os alunos deverão permanecer com suas matrículas ativas 

na Celso Lisboa e ter frequência igual ou superior a 75%. Em caso de 

descumprimento de um dos dois requisitos supracitados, o pagamento do benefício é 

automaticamente descontinuado.



Dúvidas? É só fazer contato.

Profa. Ana Paula Botelho

Coordenadora de Pesquisa e Extensão

anapaula.botelho@celsolisboa.edu.br

.


