
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander lança aplicativo exclusivo para universitários 
  

 Jovens terão acesso a vagas de estágios e empregos por meio da Universia, 
empresa do banco Santander; 

  
 Aplicativo traz serviços exclusivos, como inscrições para Bolsas de estudos e 

solicitação da Carteira Mundial do Estudante;  
 

 Estudantes receberão notícias 24 horas por dia do mundo acadêmico. 
 
 
São Paulo, 02 de agosto de 2016 – O Santander Brasil, por meio do Santander Universidades, 
lança aplicativo exclusivo para universitários. Os estudantes poderão solicitar a Carteira Mundial do 
Estudante ISIC gratuitamente, terão acesso a vagas de empregos e estágios por meio da 
plataforma da Universia, notícias sobre educação e mundo acadêmico, além de inscrições em 
Bolsas de Estudos do Santander Universidades, e acesso direto à contratação do Cartão de Crédito 
Santander Fit, com processo 100% digital. Os usuários ainda terão um feed de notícias 24 horas 
sobre o mundo acadêmico.  
 
O Santander tem evoluído na entrega de produtos e serviços para acompanhar as tendências 
digitais que fazem cada vez mais parte da vida das pessoas. O aplicativo Universitário reúne todos 
os benefícios da oferta não-financeira do Santander Universidades. Dessa forma, o Banco se 
consolida cada vez mais como a instituição financeira dos universitários, ao apoiar suas escolhas 
pessoais e profissionais.  
 
“Com o APP, entregamos um canal de conteúdo relevante, o que nos coloca como provedor de 
produtos e serviços, com diversas ofertas não-financeiras que agregam valores à vida acadêmica”, 
diz o diretor do Santander Universidades, Ronaldo Rondinelli. “Educação é uma de nossas 
prioridades e estamos sempre procurando soluções que contribuam para a formação qualificada 
dos jovens”, acrescenta.  
 
O aplicativo está disponível para alunos, professores, clientes e não clientes. Para ter acesso, baixe 
o APP Santander Universidades na loja de aplicativos do seu aparelho (disponível para os sistemas 
Android e iOS).  
 
 
Santander Universidades 
O Banco Santander é a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo o Relatório 
Varkey/UNESCO – Fortune 500. Esta iniciativa é desenvolvida por meio do Santander 
Universidades, que mantém 1.200 acordos de parceria com universidades e instituições no mundo 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

inteiro. Em 2015, o Santander entregou 35.702 bolsas, além de contribuir com auxílio ao estudo e 
com estágios profissionais. No Brasil, são mais de 400 convênios de colaboração acadêmica. 
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