
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander Universidades abre inscrições para bolsas de 
estudos na Espanha 

 
  

 100 bolsistas irão aprimorar seus conhecimentos no idioma e na cultura espanhol na 
mais tradicional instituição da Europa, a Universidad de Salamanca. 

  
São Paulo, 20 de março de 2017 – O Santander Universidades abre amanhã, dia 21, as inscrições 
para o programa de mobilidade internacional, Top España. O objetivo é incentivar que alunos de 
graduação e professores aprimorem seus conhecimentos no idioma e na cultura espanhola em uma 
das instituições mais tradicionais da Europa - a Universidad de Salamanca.     
“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 cada vez mais preparados para os desafios que 
terão após a universidade”, afirma o Ronaldo Rondinelli, diretor do Santander Universidades.   
Nesta 8ª edição, o interessado dever ser aluno de uma das 32 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 15/05 para se inscrever.  

O curso terá duração de três semanas (03/07 a 22/07 ou 10/07 a 29/07) e o Santander 
Universidades se responsabiliza por providenciar os voos de ida e volta para Madrid, traslados até 
Salamanca, hospedagem, alimentação e alguns passeios culturais que são proporcionados aos 
bolsistas. O curso, o material de apoio e o certificado são totalmente custeados pelo Santander 
Universidades.  

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.  

 

 

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.  
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