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Santander Universidades entrega 3,3 mil bolsas de estudos
em 2016
Ciclo anual se encerra hoje, com a entrega das 100 bolsas do programa Fórmula
Santander;
Para 2017, o Santander Universidades trará uma nova proposta, mais abrangente,
mais fácil e conectada aos universitários através do APP Universitário.
São Paulo, 11 de novembro de 2016 – O Santander Universidades entrega hoje 100 bolsas de
estudos, durante a 7ª edição do Programa Fórmula Santander, para alunos de 52 universidades
brasileiras conveniadas com o Banco. A cerimônia, realizada no Autódromo de Interlagos, fechou o
ciclo anual de entrega de bolsas, que em 2016 beneficiou 3,3 mil estudantes.
Os contemplados no Fórmula Santander receberam o equivalente a 5 mil euros cada e o curso de
até um semestre no exterior. Este é mais um dos Programas de Mobilidade Internacional do
Santander Universidades, que permite ao aluno, em conjunto com sua universidade, escolher o
destino de sua preferência, em uma das cerca de 1.200 instituições de ensino superior de 22
países, conveniadas com o Banco.
“Acreditamos que a melhor forma de contribuir para o País é investir em educação”, afirma o
presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial. “Este é um programa especial, porque nos permite
promover entre os estudantes, que são a base de nossa sociedade, alguns dos valores que nos
são mais caros, como a diversidade e a inovação.”
Neste ano, o número de inscrições no Fórmula ultrapassou 23 mil, um recorde ante o ano passado,
quando foram registrados 18 mil interessados. Com 230 candidatos para cada bolsa, o programa
tem um número de inscritos superior ao dos vestibulares mais concorridos do País.
A iniciativa promove o intercâmbio de pessoas, culturas e conhecimentos, facilitando o acesso dos
universitários a uma experiência internacional e abrindo oportunidades para as instituições firmarem
acordos bilaterais em prol do intercâmbio dos seus alunos.
“Temos uma nova proposta de valor para os universitários, com foco em emprego,
empreendedorismo e bolsas de estudo. Ao vivenciar um intercâmbio, o estudante enriquece sua
formação acadêmica, o que contribuirá para seu crescimento profissional”, acrescenta o diretor do
Santander Universidades, Ronaldo Rondinelli.

O Programa Fórmula Santander é uma iniciativa de mobilidade internacional voltada aos
estudantes de graduação e de pós-graduação que beneficia universidades brasileiras, espanholas
e britânicas. São 100 bolsas de estudos anuais para alunos com desempenho acadêmico
destacado e condições socioeconômicas menos favoráveis em cada um dos países. O valor da
bolsa equivale a 5 mil euros e é destinado às despesas de transporte, alimentação e hospedagem,
já que o curso é concedido em acordo entre as universidades de origem e de destino. Além disso,
algumas instituições no exterior oferecem residência universitária.
A entrega das bolsas foi realizada durante o treino livre do GP Brasil de Fórmula 1, e contou com a
presença de reitores de universidades brasileiras e executivos do Santander. Após a entrega, os
convidados visitaram os boxes e conheceram em primeira mão o novo cartão de crédito
Internacional desenhado exclusivamente para esse público.
Mais informações sobre as bolsas estão disponíveis no site
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, onde também pode ser conferida a relação de alunos
e universidades contemplados em 2016 para utilizarem as bolsas em 2017.

Sobre o 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 22 países, nos quais mantém parceria com cerca de 1,2 mil universidades. No Brasil, são cerca
de 400 instituições de ensino superior conveniadas.
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