
 

 

EDITAL 005/2022   

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO 

 

   

 

ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA BOLSAS  

DE ESTUDO SANTANDER UNIVERSIDADES – 2022  

 

 

 

   A PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO, no uso das suas 

atribuições legais e considerando a Resolução nº 003/2019, alterada pela Resolução nº 026/2020 da Reitoria 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu, torna público a abertura do processo seletivo para bolsas de estudos 

Santander Universidades, para o ano de 2022, nos termos do convênio do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

com o Banco Santander (Brasil) S.A. 

 

 

1. DOS OBJETIVOS  

 

   O presente Edital tem como objetivo, através de parceria firmada com o Banco Santander 

(Brasil) S.A., fomentar a realização de atividades de pesquisa e extensão, atendendo ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, na formação dos estudantes e na geração de novos 

conhecimentos, promovendo a interação transformadora entre a academia e a comunidade, estimulando o 

espirito crítico e disseminando a produção acadêmica.  

 

   Com essa finalidade, serão selecionados projetos de pesquisa e extensão nas áreas vinculadas 

aos Programas Institucionais. O interessado deverá apresentar, em seu projeto, uma proposta de pesquisa e 

extensão que vise contribuir para a melhoria da qualidade de vida da região de União da Vitória e Porto União. 

É imprescindível que os projetos demonstrem a pertinência local para sua realização e uma inserção real na 

comunidade. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

   As inscrições para o processo seletivo serão totalmente gratuitas, e deverão ser realizadas 

diretamente no site do Banco Santander: 

 

https://www.becas-santander.com/pt_br 

 

   O período para inscrição das bolsas inicia em 03 de março de 2022 e encerra no dia 17 de abril 

de 2022.  

 

 

 

 

https://www.becas-santander.com/pt_br


 

3. DA SELEÇÂO 

 

   O processo de seleção dar-se-á após o período de inscrição, e se desenvolverá em três fases, 

eliminatórias e classificatórias. 

 

4.1. Primeira fase: Recebimento de outros benefícios 

 

Eliminatório: Serão eliminados do processo seletivo os estudantes que possuem bolsas de estudo, 

parcelamento de mensalidade, Prouni, Fies, Flex, ou qualquer outro tipo de benefício institucional ou 

governamental.  

 

4.2. Rendimento acadêmico dos(as) interessados(as) 

 

Classificatório: Serão selecionados para a segunda fase os 10 (dez) estudantes que tiverem o melhor 

rendimento acadêmico.  

 

4.3. Entrevista e análise de projeto 

 

Classificatório: Os estudantes selecionados deverão, em entrevista pública, defender um projeto de 

pesquisa e extensão vinculado a um dos programas institucionais. O projeto deverá ser depositado 

junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão até 5 dias úteis antes da data 

da entrevista.  

 

4. DO PROJETO 

 

   O projeto de pesquisa e extensão deverá ser desenvolvido nos termos do Anexo 1 deste edital, 

podendo ser realizado a partir de grupos de trabalho, grupos de extensão, ou de maneira independente. 

Somente será exigido a apresentação do projeto na última etapa do processo seletivo. 

 

  Os(as) bolsistas selecionados(as) deverão cumprir 100 (cem) horas nos projetos em que 

estiverem vinculados, demonstrado através de relatório, com fotos comprovando a realização das atividades.  

 

5. DAS BOLSAS E VALORES 

 

   O Processo Seletivo se destinará à concessão de 03 (três) bolsas de estudos, no valor de 

R$300,00 (trezentos reais) mensais cada, por um período de 12 meses, com o início a partir do mês de junho 

de 2022. 

 

   O(A) bolsista deverá ter uma conta corrente aberta no Banco Santander para recebimento da 

bolsa.  

 

 

 

 

 



 

6. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BOLSA  

 

   Para receber a bolsa Santander Universidade o(a) interessado(a) deverá estar regularmente 

matriculado em um dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu. Serão excluídos os 

estudantes que estejam cursando o último ano de graduação. 

 

7. DO RESULTADO 

 

   O resultado será divulgado em edital próprio, não cabendo recurso. 

 

   Após o resultado, o Banco Santander dará continuidade aos trâmites, realizando os depósitos 

mensalmente, a partir de seu calendário próprio, e será exclusivamente responsável pelas bolsas.  

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

  Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação 

à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

 

 

União da Vitória, 25 de fevereiro de 2022. 

  

 

 

PROF. JOÃO VITOR PASSUELLO SMANIOTTO 

Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

Ato de Nomeação nº013/2021, da Reitoria, de 01 de março de 2021 

Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 

  

  



 

ANEXO 1 

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 

Dados do Projeto 

Título:  

Grande Área de Conhecimento:      

Curso de Graduação:      

 

Dados do Propositor  

Nome Completo:  

Curso:  

Período:  

CPF:  

RG:  

RA:  

Endereço:  

Bairro:  

Cidade:  

Telefone celular:  

E-mail:                                

 

  



 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

O Projeto está vinculado ao Programa: 

 Cidadania e Justiça 

 Empreendedorismo e Desenvolvimento  

 Meio ambiente e sustentabilidade  

 Saúde e qualidade de vida 

 

O Projeto pretende fomentar os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)  

 1. Erradicação da pobreza 
Desenvolve produtos ou serviços que beneficiam e melhoram a qualidade de vida de grupos 
economicamente vulneráveis.  

 2. Fome zero e agricultura sustentável  
Apoia pequenos produtores de alimentos e a agricultura familiar. 

 3. Saúde e Bem-estar 
Incentiva comportamentos saudáveis entre seus públicos e melhora o acesso de seus colaboradores 
aos cuidados com a saúde. 

 4. Educação de qualidade  
Assegura que os funcionários de suas operações diretas e da cadeia de fornecimento tenham 
acesso a treinamento profissional e oportunidades de aprendizagem 

 5. Igualdade de Gênero 
Trata mulheres e homens de forma justa, com oportunidades iguais de crescimento profissional e 
equiparação de cargos e salários.  
Respeita e apoia os direitos humanos e combate toda e qualquer discriminação à diversidade. 

 6. Água potável e Saneamento 
Implanta estratégias de gestão da água que sejam ambientalmente sustentáveis e economicamente 
benéficas na região hidrográfica onde atua. 

 7. Energia Acessível e Limpa 
Aumenta sua eficiência energética, utiliza fontes renováveis e leva essas mesmas ações à sua cadeia 
de suprimentos. 

 8. Trabalho decente e crescimento econômico 
Garante condições de trabalho decente para funcionários em toda a sua operação e na cadeia de 
negócios e suprimentos. Cria empregos decentes e formais em setores intensivos em mão de obra. 
Educa e treina para o trabalho. 

 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura 
Investe em tecnologia para criar produtos, serviços e modelos de negócios que promovam uma 
infraestrutura sustentável, moderna e resiliente. 

 10. Redução das desigualdades 
Cria e implementa produtos, serviços e modelos de negócios que visam explicitamente às 
necessidades das populações desfavorecidas e marginalizadas. Desenvolve políticas de compras que 
beneficiam pequenas empresas da região em que atua. 

 11. Cidades e comunidades sustentáveis 
Pesquisa, desenvolve e implanta produtos e serviços que melhoram o acesso a edifícios resilientes, 
mobilidade eficiente, limpa e moderna e a espaços comuns verdes.  
Reflete sobre as melhores políticas de deslocamento e mobilidade de Funcionários, bem como de 
produtos e matéria-prima, dentro do contexto urbano. 



 

 12. Consumo e produção responsáveis 
Desenvolve, implementa e compartilha soluções para rastrear e divulgar a procedência de seus 
produtos, informar o consumidor por meio de políticas de rotulagem e monitora a eficácia dessa 
ação buscando o desenvolvimento da consciência ambiental e social na sociedade. 

 13. Ação contra a mudança global do clima 
Reduz substancialmente as emissões associadas às operações próprias e às da cadeia de 
suprimentos, em alinhamento com os mecanismos de regulação climática. 

 14. Vida na água  
Pesquisa, desenvolve e implementa produtos, serviços e modelos de negócios que eliminam 
impactos nos ecossistemas oceânicos e colaboram para sua restauração. 

 15. Vida terrestre 
Implementa políticas e práticas para proteger os ecossistemas naturais que são afetados por suas 
atividades e pelas ações de sua cadeia de suprimentos. 
Investe em pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento de produtos, embalagens biodegradáveis, 
proporcionando assim uma mudança na própria indústria. 

 16. Paz, justiça e instituições eficazes 
Identifica e toma medidas eficazes contra a corrupção e a violência, nas suas próprias operações e 
nas de sua cadeia de abastecimento. 

 17. Parcerias e meios de implementação 
Atua em conjunto com o governo e sociedade civil em prol dos Objetivos De Desenvolvimento 
Sustentável 

 

 

Público Alvo 

Descrever para quem da comunidade externa será direcionado o projeto 

 

  



 

2. RESUMO DA PROPOSTA 

 

  

 

 

 

  



 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

  



 

4. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. CRONOGRAMA 

 

DATA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

7. REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 


