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Santander concederá mais de 3 mil bolsas de estudo  
no Brasil 

 
  Até o fim de 2016, serão beneficiados universitários, professores e pesquisadores das 

455 instituições de ensino parceiras do Santander Universidades; 
 

  No mundo, o Banco destinará mais R$ 700 milhões este ano para fomentar a cultura 
empreendedora, a transformação digital e a empregabilidade. 

 
 

São Paulo, 24 de março de 2016 – O Banco Santander concederá este ano 3.300 bolsas 
para universitários, professores e pesquisadores das 455 instituições de ensino parceiras 
do Santander Universidades. No mundo, serão investidos mais de R$ 700 milhões na 
formação de universitários, no fomento da cultura empreendedora, na transformação digital 
e, em empregabilidade. Nos últimos cinco anos, cerca de 140.000 bolsas foram entregues 
e mais de R$ 4 bilhões, investidos globalmente. 
 
“É uma grande satisfação podermos contar, de forma recorrente, com iniciativas 
importantes para a educação superior, beneficiando alunos e professores ano após ano. 
Junto com as instituições de ensino oferecemos oportunidades únicas. Contribuímos para a 
mobilidade internacional, com iniciativas que são capazes de articular uma extensa rede de 
colaboração acadêmica. Além disso, é uma atividade estratégica para o desenvolvimento 
acadêmico e pessoal do aluno, que o diferenciará no mercado de trabalho”, afirma o diretor 
do Santander Universidades, Ronaldo Rondinelli.  
 
No mundo, serão mais 36.300 novas bolsas. Do total, 44% voltadas à mobilidade 
internacional, 32% para estágios profissionais em pequenas e médicas empresas (PME), e 
24% na forma de bolsas de estudo. Com mais de 1.200 convênios de colaboração em 21 
países, e 2.100 pessoas dedicadas a trabalhar para as Universidades do mundo inteiro, o 
Banco Santander, por meio do Santander Universidades, foi considerada a empresa 
privada que mais investe em educação no mundo.  
 
Inscrições abertas 
No Brasil, mais de 1.400 bolsas de estudos já estão com as inscrições abertas para os 
Programas de Bolsas: Top España, Top China, Luso brasileiras, Ibero-americanas 
Graduação, Ibero-americanas Jovem Pesquisador e de Estágios, o universitário das 
instituições de ensino superior participantes que quiserem se inscrever basta acessar do 



 

 

 

 

      
 

 

seu próprio celular, tablet, laptop ou computador o endereço: 
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas. 
 
 
SANTANDER UNIVERSIDADES 
O Banco Santander é a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo o 
Relatório Varkey/UNESCO – Fortune 500. Esta iniciativa é desenvolvida por meio do 
Santander Universidades, que mantém 1.200 acordos de parceria com universidades e 
instituições no mundo inteiro. Em 2015, o Santander entregou 35.702 bolsas, além de 
contribuir com auxílio ao estudo e com estágios profissionais. No Brasil, são mais de 455 
convênios de colaboração acadêmica em todo o País. 
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