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Santander Universidades abre inscrições para bolsas de estudos 

Ibero-americanas 

 

 750 bolsistas farão intercâmbio em universidades de 10 países da região: Brasil, Peru, 

Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e Uruguai.  
 

São Paulo, 06 de abril de 2017 – O Santander Universidades está com inscrições abertas para o 

programa de intercâmbio acadêmico Ibero-americanas. Os 750 bolsistas selecionados poderão 

escolher universidades de 10 países da região: Brasil, Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, 

México, Portugal, Porto Rico e Uruguai.   

“O Programa é uma grande oportunidade para o jovem expandir seus conhecimentos e trocar 

experiências com pessoas de outros países. O Santander Universidades é a empresa que mais 

investe em educação no mundo e este ano ampliou as ofertas para mais alunos e universidades. 

Queremos contribuir para que os jovens estejam bem preparados para os desafios que terão 

depois de formados”, afirma o Ronaldo Rondinelli, diretor do Santander Universidades.   

Nesta 7ª edição, o interessado dever ser aluno de uma das 127 universidades brasileiras 
participantes do programa e preencher o formulário de inscrição no APP Santander 
Universitário. Todas as etapas do processo seletivo e critérios utilizados na seleção serão 
definidos pelas universidades participantes, que devem publicar um edital interno com todas 
as informações necessárias. O candidato tem até o dia 09/06 para se inscrever.  

Cada aluno selecionado receberá 3.000 euros, que devem ser utilizados como bolsa-auxílio 
para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, pois o curso faz parte do 
acordo entre a universidade de origem e a de destino. As bolsas de estudos devem ser 
programadas entre agosto/2017 e agosto/2018. 

Santander Universidades 

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

investe em educação no mundo. Criado há 20 anos, o Santander Universidades é o braço 

educacional do Grupo. Além de ser pioneiro em desenvolver uma oferta adequada para cada 

fase de vida do estudante, investe fortemente na educação superior: desde 1996, foram mais 

de R$ 4 bilhões em todo o mundo. Até hoje, o Santander Universidades concedeu mais de 140 

mil bolsas de estudos em mais de 20 países, nos quais mantém parceria com cerca de 1,2 mil 

universidades. No Brasil, são mais de 400 instituições de ensino superior conveniadas.  

 

 

 



 
Relações com a Imprensa  

(11) 3553-2623/7366/5157/5244 

e-mail: imprensa@santander.com.br 

www.santanderuniversidades.com.br / www.santander.com.br twitter.com/santander.br 

SAC 0800 762 7777/ Ouvidoria: 0800 726 0322 
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