
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander Universidades leva bolsistas da PM para capacitação na 
Espanha 

 
  Grupo irá estudar a língua e a cultura espanhola na Universidad de Salamanca, 

durante três semanas com tudo incluso na viagem 
 
 

São Paulo, 08 de janeiro de 2016 – O Santander Universidades embarca hoje, para a 
Espanha, mais um grupo de policiais para o programa de mobilidade internacional, o TOP 
España Polícia. Os policiais irão estudar a língua e a cultura espanhola na Universidad de 
Salamanca, uma das mais tradicionais da Europa. 
 
“Ter uma força policial capacitada e bem treinada é muito importante para o País e para a 
segurança de seu povo. Com este intercâmbio, contribuímos para a formação qualificada 
desses policias e para a melhoria da sociedade em que vivemos”, afirma Ronaldo 
Rondinelli, diretor da divisão brasileira do Santander Universidades. 
 
O Programa tem duração de 3 semanas e inclui três horas diárias de curso, sendo que a 
terceira hora aula pode ser escolhida entre: Conversação e redação, História da Espanha e 
A mulher na história da Espanha.   
 
Além da troca de conhecimentos entre a polícia brasileira e a espanhola, a viagem também 
visa capacitar os profissionais no idioma espanhol para as Olímpiadas, que acontecem este 
ano no Rio de Janeiro. O convênio entre Santander Universidades e a Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) teve início em 2013, com o Programa TOP Polícia, uma 
edição especial de lançamento, onde 30 policiais do Estado viajaram para a capital 
espanhola. 
 
 
Sobre a Universidad de Salamanca 
A Universidad de Salamanca é uma das mais antigas e conceituadas instituições de ensino 
superior da Europa, com 800 anos de história e cerca de 30.000 estudantes. Além disso, 
possui infraestrutura completa para recepção de alunos estrangeiros, uma vez que está 
entre as universidades europeias que mais recebem jovens de outras nacionalidades.  
 
Sobre o Santander Universidades 
O Santander Universidades atua com investimentos no ensino, pesquisa e extensão, 
mobilizando toda a cadeia de valor da educação, com apoio a alunos, jovens profissionais, 



 

 

 

 

      
 

 

professores, pesquisadores, funcionários administrativos e instituições de educação 
superior.  
 
Com 20 anos de atuação em 20 países, o Santander Universidades possui mais de 1200 
convênios com universidades de todo o mundo, sendo cerca de 450 parceiras somente no 
Brasil. Desde a criação, em 1996, o Santander Universidades é o eixo de atuação social do 
banco e já destinou mais de um bilhão de euros em diversas iniciativas e projetos 
universitários e tem o compromisso de investir mais de 700 milhões de euros até 2018. 
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