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Santander Universidades leva mais de 3 mil 
oportunidades de estágio e bolsas de 

estudos à 21ª Feira Expo CIEE 

 Os programas Santander Graduação, Mundi e Ibero-Americanas oferecem, juntos, mais de 2 mil 
bolsas de estudos nacionais e internacionais; 

 Outras 1,2 mil vagas serão preenchidas em 2018 por estudantes que desejem estagiar em 
empresas clientes do Banco; 

 Alunos e recém-formados também podem conferir as vagas de emprego e estágio divulgadas por 
meio da plataforma Universia. 

 

São Paulo, 24 de maio de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
O Santander Universidades, braço educacional do banco, estará presente na 21° Feira do Estudante – 
Expo CIEE. Os Programas Santander Graduação, Santander Mundi e Ibero-Americanas somam mais de 
2 mil bolsas de estudos e estão com inscrições abertas. Além disso, ao longo de 2018 o Banco irá 
fornecer bolsas de estágio para 1,2 mil jovens interessados nas vagas de empresas de pequeno e 
médio porte clientes. 
 
Além das vagas oferecidas pelo próprio Santander, os visitantes também terão acesso às 
oportunidades disponíveis na plataforma da Universia, e poderão se informar e, em alguns casos, até 
mesmo se candidatar no próprio estande.  
 
A superintendente do Santander Universidades, Priscila Anjos, ressalta que o Banco tem uma proposta 
muito clara de apoiar o ensino superior promovendo a Formação, o Emprego e o Empreendedorismo. 
“O Santander foi considerado a empresa que mais investe em educação no mundo e continuamos a 
ter a ambição de oferecer e fazer mais”, afirma a executiva. Nesta semana, o Banco promoveu o IV 
Encontro Mundial de Reitores Universia, em Salamanca, na Espanha, com a presença de mais de 800 
reitores vindos de todo mundo, incluindo o Brasil. “Saímos de lá com sete princípios fundamentais 
para o desenvolvimento da educação superior, e um deles diz respeito à formação de profissionais 
preparados para o mercado de trabalho do século XXI. É justamente isso o que estamos trazendo para 
a feira.” 
 
Durante o evento, os estudantes serão convidados a participar de palestras realizadas por executivos 
do banco, como por exemplo, Tiago Abate, superintendente da área do Prospera Santander 
Microcrédito, que falará sobre mercado de trabalho na sexta-feira, dia 25, às 10hs. Na sequência 
Debora Rosa, gerente de Recursos Humanos trará em pauta o tema de Diversidade, e, por fim, Tomas 
Mariotto, gerente de produtos e inovação em meios de pagamento falará sobre Tecnologia no sábado, 
dia 26, às 13h.  
 
Os estudantes também poderão conhecer o Santander Pass, pulseira e sticker que foram 
recentemente lançados pelo Santander e permitem o pagamento por aproximação, tanto na função 
crédito como débito. Também terão acesso à oferta financeira do Banco, que oferece benefícios 
exclusivos aos estudantes, como a solicitação gratuita da carteirinha ISIC, que será entregue na hora 
para aqueles que se tornarem clientes universitários. 
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A Expo CIEE é considerada a maior feira de inclusão, capacitação e informação profissional do Brasil. 
Tem como objetivo promover um ambiente de troca de informações, planejamento e aprimoramento 
de carreiras. A 21ª Feira do Estudante acontece de 25 a 27 de maio, das 9h às 19h, no Pavilhão da 
Bienal do Parque Ibirapuera. A entrada é gratuita. 
 
Bolsas Ibero-Americanas  
 
O Programa estimula o intercâmbio de estudantes de graduação na realização de um intercâmbio de 
até um semestre para um dos 9 países participantes: Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, 
México, Portugal, Porto Rico e Uruguai.  
São 1.070 bolsas de estudo com valor equivalente a 3 mil euros. O prazo de inscrição se encerra em 
12/09/2018. A lista das universidades participantes está disponível no App Santander Universitário.  
 
Santander Mundi 
 
São 100 bolsas de estudos de mobilidade internacional para estudantes de graduação e pós-
graduação. Os aprovados receberão uma bolsa equivalente a 4 mil euros para cobrir custos com 
transporte, hospedagem e alimentação, e poderão escolher entre as 1,1 instituições conveniadas em 
20 países para cursar um semestre. As inscrições estão abertas até 11 de julho no App Universitário, 
por onde também é possível consultar as universidades participantes. 
 
Santander Graduação 
 
O Programa oferece apoio financeiro para estudantes de graduação das universidades participantes 
que possuam excelente desempenho acadêmico. São mais de 1000 bolsas de estudos de R$300,00 
durante 12 meses para auxiliar no pagamento da mensalidade da faculdade, ou custos com material 
didático, pesquisa, etc. As inscrições se estendem até o dia 06 de agosto de 2018. Assim como os 
demais programas, a candidatura pode ser submetida pelo App Santander Universitário.  

Santander Universidades 
 
O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe em 

educação no mundo. Criado há mais de 20 anos, o Santander Universidades é pioneiro em desenvolver 

uma oferta adequada para cada fase de vida do estudante e investe fortemente na educação superior: 

desde 1996, foram mais de €1,6Bi em todo o mundo. Até hoje, já foram concedidas mais de 290 mil 

bolsas de estudos em 21 países, nos quais mantém parceria mais de 1,1 mil universidades. No Brasil, 

são mais de 300 instituições conveniadas. 
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