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PROGRAMA BOLSA SANTANDER GRADUAÇÃO 2021 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP 

Hospital Risoleta Tolentino Neves 

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

 

I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Programa de Bolsas Santander tem como objetivo fundamental, contribuir, através 

do apoio financeiro, para que os estudantes de cursos técnicos, graduação ou pós-

graduação, através de Instituições de Ensino Superior conveniadas tenham a 

oportunidade de dar continuidade aos estudos, incrementando a qualidade da formação 

acadêmica. Através desse Programa, o Banco Santander destinará 08 (oito) bolsas à 

Fundep em parceria com o HRTN a alunos de graduação dos cursos da área de saúde da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

O Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão (NEPE) é a instância designada pela Fundep 

para a seleção dos bolsistas. 

 

II – BOLSAS 

 

1. No total, serão concedidas até 08 (oito) bolsas no valor de R$300,00 por mês por 

bolsa, no período de 12 meses ininterruptos.  

2. A efetiva implementação da bolsa ocorrerá após a indicação e regularização da 

documentação do aluno, incluindo a assinatura do Termo de Adesão, até a data 

estipulada pelo Programa Santander.  

3. Caso um aluno venha a desistir após ter sido selecionado, ou após alguns meses de 

recebimento da bolsa-auxílio, será permitida a substituição, com indicação de um novo 
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bolsista, que deverá obrigatoriamente constar no relatório de inscritos. Considerando 

que a bolsa é concedida por 12 meses, com vigência até dezembro de 2020, o aluno 

substituto terá direito ao valor da bolsa referente ao período remanescente.  

 

III – PROCESSO SELETIVO 

 

1. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

1.1 - Poderão participar do processo seletivo alunos da Universidade Federal de Minas 

Gerais regularmente matriculados até o período letivo de 2020/02 nos cursos de 

Medicina (5º ao 9º períodos), Farmácia (a partir do 8º até o antepenúltimo período que 

tenham cursado as disciplinas Farmacoterapia II e Farmacoepidemiologia), 

Enfermagem (5º ao 8º períodos) e Fisioterapia (5º ao 8º períodos), que tenham feito suas 

inscrições pelo Aplicativo Santander Universidades até 16/04/2021. 

1.2 – Para realização da seleção, os candidatos deverão optar por um dos projetos de 

pesquisa abaixo: 

- Impacto da coordenação e acompanhamento do cuidado por telemonitoramento na 

qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS portadores de doenças crônicas, 

egressos de internação hospitalar em Belo Horizonte, MG, Brasil. 

Orientadoras: Profª. Alzira de Oliveira Jorge (DMPS/Faculdade Medicina), Profa. 

Déborah Malta e Profa. Kênia Lara (Escola de Enfermagem) – 03 bolsistas dos cursos 

de Medicina e/ou Enfermagem e/ou Fisioterapia.  

- Doença Arterial Periférica (DAP) – Avaliação prospectiva de pacientes com doença 

arterial periférica submetidos a diferentes procedimentos terapêuticos. 

Orientador: Prof. Túlio de Pinho Navarro (Departamento Cirurgia/FM/UFMG) – 03 

bolsistas dos cursos de Medicina e/ou Enfermagem e/ou Fisioterapia. 

- Avaliação do impacto da implantação de um programa de Stewardship em um 

Hospital de ensino. 



Rua das Gabirobas, 01 - Vila Clóris. Belo Horizonte/MG - Brasil. Cep:31.744-012. Tel:55 31 3459-3200 Fax:55 31 3459-3229 

RQU ACO Ver. 05/2019 

3 
 

Orientadora: Profª. Maria Auxiliadora Parreira Martins (Departamento de Produtos 

Farmacêuticos/FaFar/UFMG) – 01 bolsista do curso de Farmácia 

 - Comparação de radiografia convencional com radiografia realizada em aparelho 

Apolo D® para o diagnóstico de fraturas de costelas. Estudo prospectivo. 

Orientador: Prof. Mário Pastore (Departamento Cirurgia/FM/UFMG) – 01 bolsista do 

curso de Medicina 

Essa opção deverá ser feita através do preenchimento de documento Googleforms 

encaminhado aos candidatos por e-mail. Os candidatos deverão devolver o formulário 

até as 17:00h do dia 22/04/2021. A não indicação do projeto implicará na 

desclassificação do candidato. 

 

2. SELEÇÃO 

2.1 – O exame de seleção constará de etapa inicial classificatória (avaliação curricular e 

do Histórico Escolar através do NSG – nota semestral global). Para pontuação da etapa 

inicial serão atribuídos 50 pontos ao NSG e 20 pontos à avaliação curricular, totalizando 

70 pontos. Nesta fase será considerada nota mínima de 42 pontos para aprovação e os 

candidatos melhor classificados serão convocados para a etapa seguinte. A segunda 

etapa constará de entrevista que corresponderá a 30 pontos. 

 

 

 

 

 

2.1.1 – Histórico Escolar/NSG – Para avaliação será considerado o Histórico Escolar do 

período letivo de 2020/01, com registro do NSG. 

2.1.2 – Curriculum vitae – Para avaliação do curriculum vitae serão consideradas as 

informações constantes no currículo lattes até as 23:59h do dia 23/04/2021. O candidato 

que não possuir curriculum vitae cadastrado na plataforma lattes será desclassificado. 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 

Histórico 

Escolar/NSG 

Avaliação curricular Entrevista 

50 pontos 20 pontos 30 pontos 
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2.1.3 – Avaliação curricular - Para a avaliação curricular serão especialmente 

considerados os seguintes quesitos para pontuação: 

- Participação em projetos de iniciação científica. 

- Participação em projetos de extensão. 

- Participação em Ligas Acadêmicas. 

- Publicação de artigos científicos. 

- Participação e apresentação de trabalhos em congressos científicos. 

2.1.4 – Envio de documentação – O Histórico Escolar/NSG e o endereço eletrônico do 

currículo lattes deverão ser encaminhados até as 23:59h do dia 23/04/2021 para o e-mail 

(nepehrtn@gmail.com). 

2.1.5 – Entrevista – Serão convocados para entrevista os seis candidatos melhor 

classificados de cada curso, de acordo com as vagas disponibilizadas pelo projeto de 

pesquisa escolhido pelo aluno. 

 

IV – RESULTADOS 

 

1. Etapa inicial – Os resultados da etapa inicial (avaliação curricular e NSG) e a 

convocação para entrevista serão divulgados na página do HRTN no dia 26/04/2021.  

2. Entrevista – A entrevista será realizada de forma virtual nos dias 27/04/2021 e 

28/04/2021, de acordo com escala disponibilizada na página do HRTN. 

3. Resultado final – O resultado final da seleção será publicado a partir do dia 

28/04/2020 na página do HRTN. 

 

V – RECURSOS 

 

Caberá recurso ao processo seletivo até o prazo de 24 horas após a divulgação do 

resultado final. Os recursos serão avaliados pelo NEPE/HRTN. 
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VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Todos os candidatos inscritos no PROGRAMA serão contemplados com um curso de 

inglês on-line, com duração de 30 dias a partir de seu cadastro na plataforma Santander.  

2. Aqueles que tiverem maior engajamento (frequência e desempenho) durante a 

realização do curso e eventualmente não tiverem sido contemplados no PROGRAMA 

de Bolsas, terão a chance de receber uma Bolsa Santander Graduação, cujo critério de 

concessão será definido unilateralmente pelo SANTANDER. 

 

Belo Horizonte, 20/04/2021 

 


