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Edital nº 03/2020/FURJ 
 
Torna público a primeira lista de estudantes 
aptos para a entrevista com a Assistente Social 
referente ao Programa Superamos Juntos 2020, 
do Santander Universidades destinada a 
estudantes matriculados em cursos de 
graduação e pós-graduação da Univille, 
independente da modalidade de ensino, 
campus, unidade ou polo de estudo, para o 
segundo semestre de 2020. 

 
 
A Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ, mantenedora da Universidade da Região 
de Joinville – Univille, no uso de suas atribuições, torna público a primeira lista de estudantes 
aptos para a entrevista com a Assistente Social referente ao processo de auxílio financeiro do 
Programa Superamos Juntos 2020, do Santander Universidades. 
 
Art. 1º  Conforme artigos 19 e 24 do Edital nº02/2020/FURJ, segue a lista dos 03 (três) estudantes 
aptos com menor Índice de Carência (IC) que cumpriram os requisitos e critérios do presente 
processo. 

1. DÉBORA ROSA DE OLIVEIRA – DIREITO – Campus São Bento do Sul 
2. TIANA CERQUEIRA SANTOS - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – Campus Joinville 
3. DOUGLAS MIELKE – DIREITO - Campus São Bento do Sul 

 
Art. 2º  Conforme artigos 25 e 26 do Edital nº02/2020/FURJ, os estudantes relacionados no artigo 
1º deste Edital devem agendar entrega de documentação no período de 05 a 07 de agosto de 
2020, acessando o link agenda.univille.br, para o Campus Joinville, ou o endereço 
agendamentosbs.univille.br para o Campus São Bento do Sul, e escolhendo a opção Santander 
Superamos Juntos 2020. 
 
§1º Para o estudante apto que realiza o curso na Univille em Joinville, a entrega da documentação 
e a entrevista com a Assistente Social será realizada no mesmo dia e horário, na Central de 
Atendimento Acadêmico, localizada no térreo do prédio da Reitoria, na Rua Paulo Malschitzki,  
nº 10, Zona Industrial Norte, Joinville/SC. 
 
§2º Para o estudante apto que realiza o curso na Univille em São Bento do Sul, a entrega da 
documentação será feita em dia e horário agendado pelo link apresentado no caput, na Central 
de Atendimento Acadêmico, localizada no térreo no prédio administrativo, na Rua Norberto 
Eduardo Weihermann, nº 230, Bairro Colonial, São Bento do Sul/SC, e a entrevista com a 
Assistente Social será agendada pela equipe técnica após a análise dos documentos. 
 
Art. 3º  Em consonância com o parágrafo único do artigo 24 do Edital nº02/2020/FURJ, havendo 
disponibilidade de recursos financeiros, uma nova lista de estudantes aptos será publicado no dia 
07 de agosto de 2020, após as 22h, juntamente com a divulgação do resultado dos estudantes 
aptos da primeira lista. 
 
Art. 4º  Os estudantes aptos devem ler o Edital nº02/2020/FURJ e seguir as orientações lá 
disponíveis. 
 

Joinville, 04 de agosto de 2020 
A Presidência 


