Nota de Imprensa

Programa Top España leva bolsistas para intercâmbio em
Salamanca
Os 100 selecionados irão aprimorar seus conhecimentos no idioma e cultura
espanhola;
Participam alunos de graduação de 32 universidades brasileiras, com todos os custos
cobertos pelo Santander;
Cursos serão ministrados em uma das mais tradicionais instituições da Europa, a
Universidad de Salamanca.
São Paulo, 29 de junho 2017 - Na sexta-feira, 30/6, 100 alunos e professores contemplados no
Programa de Bolsas Top España, edição 2017, embarcam para a Espanha para vivenciar um curso
de três semanas na Universidad de Salamanca. Durante a experiência, os bolsistas terão a
oportunidade de aprimorar seus conhecimentos no idioma e na cultura espanhola em uma das
instituições mais tradicionais da Europa.
O Santander receberá os bolsistas na Sede do Banco, em São Paulo, para o evento de embarque
junto às suas famílias, professores e executivos do Banco. Após o evento, os universitários e
professores seguirão para o aeroporto internacional de Guarulhos.
“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.
Todos os gastos e providências para a viagem e o curso são de responsabilidade do Santander,
desde os voos de ida e volta para Madrid, traslados até Salamanca, hospedagem, alimentação,
material de apoio e certificado. O Programa é exclusivamente acadêmico e visa promover a
mobilidade internacional por meio do aprimoramento do idioma e cultura espanhola de alunos de
graduação e professores.
Nesta 8ª edição, foram mais de 17 mil inscritos por meio do APP Santander Universitário, e todo o
processo seletivo continua sendo realizado pelas universidades participantes, como em todos os
anos anteriores. O grupo retorna no dia 21/7.
Mais informações:
www.facebook.com/santanderuniversidades
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/ProgramaTopEspanha.aspx

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 pioneiro em desenvolver uma
oferta adequada para cada fase de vida do estudante e investe fortemente na educação superior:
desde 1996, foram mais de R$ 4 bilhões em todo o mundo. Até hoje, já foram concedidas mais de
140 mil bolsas de estudos em 21 países, nos quais mantém parceria com cerca de 1,2 mil
universidades. No Brasil, são cerca de 400 instituições conveniadas.
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