
 

 

 
 

 

Relações com a Imprensa  
 (11) 3553-7061/5157/5244/5895 / imprensa@santander.com.br 
www.santander.com.br / twitter.com/santander_br 
SAC 0800 762 7777 Ouvidoria: 0800 726 0322 

 

Nota de Imprensa      

  
Santander oferece vagas de estágio, emprego e intercâmbio 

na 20ª Feira Expo CIEE 
 

 Jovens poderão conhecer as oportunidades oferecidas pelo Santander e pela 
Universia 

 
 O Banco oferece programas de bolsas de estudo, como o Ibero-Americanas, 

oferece 750 vagas em nove países, para estudantes de todo o Brasil 
 

 Visitantes terão palestra de empreendedorismo neste domingo 
 
 

São Paulo, 26 de maio de 2017 – O Santander Universidades e a Universia levam para a 20ª 
edição da Feira do Estudante – Expo CIEE oportunidades para jovens interessados em 
estagiar, concorrer a bolsas de estudo nacionais e internacionais ou conseguir o primeiro 
emprego. A Expo CIEE é considerado o maior evento de inclusão, capacitação e informação 
profissional do Brasil e tem como objetivo promover um ambiente de troca de informações e 
aprimoramento de carreira. 
 
Uma das principais iniciativas que o Santander apresentará aos cerca de 60 mil visitantes dos 
três dias de evento é o Programa Universitário-Empresas. São 1,1 mil vagas de estágio em 
pequenas e médias empresas clientes do Banco, com bolsas-auxílio pagas pela instituição 
durante os primeiros quatro meses. O objetivo é estimular a formação profissional do 
universitário e sua inserção no mercado de trabalho. Além disso, outras vagas de estágio e 
emprego estarão disponíveis no site Universia Emprego, que oferece, em média, mais de 100 
novas vagas a cada mês. 
 
“Como apoiadores da feira, acreditamos na importância de estar presentes num momento tão 
significativo da vida desses jovens, que é o começo da trajetória acadêmica e profissional”, 
diz o superintendente do Santander Universidades, Daniel Mitraud. “Temos iniciativas que os 
apoiam em sua formação por meio de bolsas de estudo, incentivo às ideias empreendedoras 
e até a inserção no mercado de trabalho, via Universia”. 

 
Durante o evento, os estudantes poderão conhecer um case empreendedor de sucesso. No 
dia 28/5, domingo, às 14h, no Auditório Expo Ciee, os irmãos Júlio e Lúcio Oliveto Alves, 
fundadores da Livre – Soluções em Mobilidade, acompanhados do atleta de mountain bike 
Victor Almeida, ministram a palestra “O desafio do jovem empreendedor: Criando negócios 
que geram felicidade”. 
 
A ocasião também é ideal para conhecer um produto idealizado para o público do evento: a 
Conta Universitária, com custo de apenas R$ 7,50 mensais, revertidos em R$8,00 em bônus 
no celular. O pacote também oferece o Cartão Play, com o limite de crédito de acordo com o 
ritmo do jovem, que pode ficar livre da anuidade ao acumular no mínimo R$50,00 em 
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compras a cada fatura. Sendo cliente Santander, é possível acessar o aplicativo Way, que 
permite acompanhar os gastos, pagar contas, entre outras praticidades.  
 
A 20ª Feira do Estudante – Expo CIEE será realizada de 26, 27 e 28 de maio, das 9h às 19h, 
no Pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera, em São Paulo/SP. A entrada é gratuita. 
 
Bolsas Ibero-Americanas 2017 
Em sua 7ª edição, o Programa estimula o intercâmbio de universitários de graduação do 
Brasil, para que aprimorem conhecimentos em cursos equivalentes em um dos 9 países 
participantes: Peru, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia, México, Portugal, Porto Rico e 
Uruguai.  
  
A bolsa de estudo tem valor equivalente a 3 mil euros e é destinada às despesas como 
transporte, alimentação e estadia no país escolhido, já que em muitos destinos a 
hospedagem acontece em próprios dormitórios universitários, além do curso ser um acordo 
bilateral entre as universidades de origem e de destino. 
 
Neste ano, alunos de 121 universidades públicas e privadas de todo o Brasil poderão se 
inscrever por meio do App Santander Universitário. O prazo de inscrição se encerra em 
09/06/2017. A lista das universidades participantes está disponível no site 
www.santanderuniversidades.com.br. 
 
 
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 21 países, nos quais mantém parceria com cerca de 1,2 mil 
universidades. No Brasil, são aproximadamente 400 instituições de ensino superior 
conveniadas. 
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