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TERMO DE ADESÃO PROGRAMA DE BOLSAS DO  

SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2020 

 

Por este ato, declaro que tive acesso aos Princípios Gerais dos Programas de 

Bolsas do Santander Universidades – Edição 2020, registrados junto ao 4° Oficial de 

Registro de Títulos e Documentos sob n. 5.382.030, em 08/11/2019, tendo lido e 

entendido todas as condições aplicáveis ao referido Programa, estando 

integralmente ciente e de acordo todas as suas cláusulas e condições, assim como 

para as demais regras, definições e parâmetros estabelecidos em documentos 

correlatos ao Programa de Bolsas. 

 

Declaro, ainda, que todas as informações prestadas, tanto à Instituição de Ensino 

Superior, quanto ao SANTANDER, por ocasião de minha inscrição para participação 

no Programa são verídicas, também sob pena de responder civil e criminalmente 

caso constatada qualquer inverdade em minhas declarações ou nas informações 

prestadas. 

 

Assumo a responsabilidade integral por todos os atos praticados durante a 

realização/participação no Programa de Bolsas, assim como pela preservação e 

utilização de meu login e senha de acesso ao sistema, ainda que indevidamente por 

pessoa não credenciada como minha representante.    

 

Declaro, ainda, que me encontro em perfeitas condições de sanidade física e mental, 

estando apto a participar dos Programas de Bolsas e de todas atividades a eles 

inerentes, inclusive, se aplicável, para viajar para fora do país, assumindo integral 

responsabilidade por esta declaração e por eventuais alterações ou mudanças em 

meu estado de saúde.  

 

Assumo o compromisso de realizar todas as atividades relativas ao curso objeto do 

referido Programa e, em sendo Professor/Coordenador/Gestor, além de realizar as 

atividades, assumo o compromisso de representar a Instituição de Ensino Superior à 

qual estou vinculado e coordenar os alunos bolsistas da instituição brasileira que me 

indicou durante a estada em território estrangeiro. 

 

Neste ato, autorizo, também em caráter irrevogável e irretratável, a utilização de meu 

nome, imagem e som de voz, sem qualquer ônus ao Banco Santander (Brasil) S/A, 

em documentos de divulgação ou de esclarecimentos do Programa. 

 

Autorizo ainda o Banco Santander (Brasil) S/A ou qualquer das empresas 

integrantes de seu grupo financeiro a enviar ao meu e-mail e/ou endereço pessoais 

informações sobre produtos e/ou serviços oferecidos. 

 

Estou ciente e manifesto total, irrevogável, e irretratável concordância com o fato de 

que os Programas de Bolsas do Santander Universidades poderão ser cancelados, 
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a qualquer momento, mediante simples e prévio aviso a ser encaminhado pelo 

SANTANDER, especialmente, mas não só, nos casos em a Instituição de Ensino 

onde estou matriculado/vinculado infrinja quaisquer de seus compromissos 

assumidos perante o Banco Santander (Brasil) S/A. 

 

Comprometo-me a informar, por escrito e imediatamente, a Instituição de Ensino 

Superior na qual estou matriculado/vinculado, caso ocorra abandono de curso ou 

qualquer outro evento que me desenquadre dos requisitos estabelecidos nos 

Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander Universidades – Edição 

2020, além de, sempre que me for solicitado, comprovar minha frequência no curso 

apoiado pelo Programa de Bolsas, sendo que: i) caso seja identificado o abandono 

do curso, estou ciente que todos os valores recebidos à título de bolsa deverão ser 

restituídos ao SANTANDER; ii) caso a frequência no curso tenha sido parcial, a 

restituição ao SANTANDER será do valor da bolsa proporcional ao período não 

cursado. Em ambos os casos o valor a ser restituído será o valor pago pelo 

SANTANDER, corrigido pelo índice IPCA da data do pagamento até a data da 

efetiva restituição.  

 

Estou ciente que, caso o valor não seja devolvido ao SANTANDER, a Instituição de 

Ensino poderá, a seu critério, considerar falta de decoro acadêmico e que, inclusive, 

poderei responder por crime de apropriação indébita (Código Penal, artigo 168) e 

também por enriquecimento ilícito (Código Civil, artigo 884). 

 

Se, porventura, no decorrer do presente Programa, ocorrer qualquer tipo de 

alteração nas minhas condições ou qualquer fato que impossibilite a realização do 

pagamento por meio de crédito em conta corrente de minha titularidade, mantida no 

SANTANDER, estou ciente e concordo, de maneira irrevogável e irretratável, que o 

SANTANDER definirá, a seu único e exclusivo critério, outro modo para realizar 

eventuais pagamentos que ainda forem devidos por ocasião deste Programa, ciente 

de que serei informado pelo SANTANDER por meio de comunicação a ser 

encaminhada aos meus cuidados. 

 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, 

declaro que são verídicos os termos acima dispostos. 


