
  

  

 

 

 

 

 

Kroton Educacional – Edital DDI nº 01/2016 

Participação de alunos da Graduação no 
Programa de Mobilidade Internacional 

Fórmula Santander Para Alunos De 
Graduação E Pós-Graduação. 

 

 
A Diretoria de Desenvolvimento Institucional da Kroton Educacional torna público que os 

critérios de seleção e participação de discentes no Programa Fórmula Santander 2016, no 

âmbito do convênio firmado com o Banco Santander S.A., obedecerão aos dispositivos 

legais, às normas estabelecidas nos Princípios Gerais do Programa Ibero Americanas 

Santander e, às condições estipuladas no presente Edital: 

 

I.  Finalidades 
Possibilitar aos estudantes de Graduação e Pós-Graduação, regularmente matriculados 

em Instituições de Ensino Superior mantidas pela Kroton Educacional – (Anhanguera 

Educacional, Fama, Pitágoras, UNIC, Uniderp, Unime e Unopar), a oportunidade de 

intercâmbio nas universidades conveniadas ao Santander Universidades em todo o 

mundo. 

 
II.  Inscrições 

Para participar, os interessados devem realizar sua inscrição no site 

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas até o dia 20 de setembro de 2016 às 

18h00(horário de Brasília). 

 

III.  Critérios de Participação dos Discentes 
Para participar, os discentes interessados:  

 

 Não ter sido contemplado anteriormente em qualquer Programa de Mobilidade 

Nacional ou Internacional do Santander Universidades. 

 

 Quando de sua inscrição, ter integralizado, no mínimo, 40% da carga horária 

obrigatória prevista em seu curso. 

 Ser um aluno de graduação ou pós-graduação em qualquer modalidade de ensino e 

estar regularmente matriculado na data de pagamento da bolsa, sem pendências 

financeiras 

 

 

IV.   Distribuição de Bolsas 

Estão previstas 3 (três) bolsas para discentes;  

As bolsas serão atribuídas as três primeiras faculdades que obtiverem o maior número de 

alunos inscritos. 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

Em caso de empate, serão considerados o número alunos matriculados versos o número 

de inscritos, como critério de desempate. 

 

V.   Apuração dos Resultados 
A classificação dos contemplados, na forma prevista no presente Edital, deverá ocorrer 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data prevista no item II. 

 

A apuração dos resultados será realizada pela Gerência de Responsabilidade Social da 

Kroton Educacional, com base na relação de inscritos a ser encaminhada pelo Banco 

Santander S.A. 

 

A Gerência de Responsabilidade Social encaminhará a base apurada para a faculdade aos 

cuidados do Diretor da Unidade, que junto aos seus Coordenadores de Curso selecionará 

o (a) aluno (a), com base em critérios associados ao desempenho acadêmico e sem 

pendências financeiras. 

 

O resultado poderá ser consultado através do site do Bolsas Internacionais Fórmula 

Santander https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/formula-

santander.aspx e pelos canais de relacionamento com o aluno: e-mail marketing, portal 

do aluno e redes sociais. 

 

Os discentes participantes estão cientes e de acordo com as normas do Programa de 

Mobilidade Internacional Formula Santander 2016, bem como, das estabelecidas pelo 

presente Edital, não podendo delas alegar desconhecimento, a qualquer tempo e sob 

qualquer pretexto. 

 

 

VI.  Considerações Finais 
O uso da bolsa deverá ocorrer entre o primeiro semestre de 2017 até agosto de 2018. 

Caso selecionado (a), o (a) estudante deve ter passaporte com validade superior a agosto 

de 2018, para poder ser indicado como bolsista. 

A bolsa deve ser utilizada em uma das universidades participantes, conforme descrito no 

item I desse edital 

O valor da bolsa deverá ser utilizado para suprir todos os gastos do estudante bolsista, 

inclusive os gastos relativos a transporte, alojamento, seguros saúde e de vida e refeições, 

dos participantes ou de seus cônjuges, dependentes ou ainda acompanhantes. Caso o 

estudante bolsista incorra em gastos superiores ao valor da bolsa, estes são 
suportados pelo próprio estudante bolsista. 

 Os candidatos escolhidos têm como obrigatoriedade, tomar todas as providências 

necessárias à viabilização de sua respectiva participação no programa, especialmente no 

que se refere à obtenção do passaporte, visto, seguro de saúde, assistência internação, 

cirurgia, repatriação sanitária, funerária, administrativa, entrar em contato com os 

coordenadores da universidade escolhida, carta de aceite da universidade escolhida e 

conta corrente em qualquer agência do Banco Santander. 

Não há necessidade de entregar a ficha de inscrição para o Departamento de 

Relações Internacionais de sua IES. Separe a documentação necessária junto com o 
seu protocolo de inscrição e aguarde a divulgação dos resultados da seleção conforme 
descrito no item IV desse edital. 
 



  

  

 

Kroton Educacional, 20 de Maio de 2016. 


