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Nota de Imprensa 
 

 
Santander Universidades abre temporada para 

bolsas de intercâmbio 
 

 Programas Top España, Ibero-Americanas e Luso-Brasileiras estão com 
inscrições abertas até maio 

 
 Inscrições podem ser feitas no site do Santander Universidades 

www.santander.com.br/universidades 

 
 Neste ano, serão mais de 1.500 bolsas de intercâmbio destinadas a alunos de 

graduação de mais de 100 universidades públicas e privadas brasileiras 
 
 

São Paulo, 07 abril de 2015 – O Santander Universidades oferece três 
oportunidades a universitários brasileiros interessados em um intercâmbio no exterior. 
Estão abertas as inscrições os programas de mobilidade internacional Top España, 
Bolsas Ibero-Americanas e Luso-Brasileiras. Para a primeira iniciativa, os candidatos 
têm até o fim desta semana (10/04) para se cadastrar, e até 10 de maio para os dois 
últimos programas. Os formulários estão disponíveis no site 
www.santander.com.br/universidades e a seleção dos alunos é realizada pelas próprias 

universidades conveniadas participantes. 
 
            Conheça cada um dos programas oferecidos em 2015: 
 
- O Top España é uma iniciativa que promove o intercâmbio acadêmico de três 
semanas para um Curso de Idioma e Cultura Espanhola na Universidad de 
Salamanca, uma das mais antigas e tradicionais da Europa. Alunos de graduação e 
professores participam deste programa anual que inclui passagens aéreas, 
hospedagem, traslados e alimentação. Neste ano, 180 bolsistas vão embarcar, em 
junho, para Salamanca. 
 
 
- O Programa de Bolsas Ibero-Americanas, criado em 2011 para aproximar 
estudantes, pesquisadores e universidades desta região, concede bolsas equivalentes 
a 3 mil euros para um curso de até seis meses nos países participantes: Argentina, 
Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, Porto Rico e Portugal. Ao todo, serão 
mais de mil bolsas concedidas em 2015, para alunos de 137 universidades brasileiras. 
 
- As Bolsas Luso-Brasileiras, com duração de até um semestre, são direcionadas 
exclusivamente para universitários de instituições públicas brasileiras. Em 2015, serão 
contemplados 165 alunos. A bolsa equivale a 3,3 mil euros por estudante - valor que 
deve ser utilizado para auxiliar nas despesas com traslados, hospedagem e 
alimentação. 
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Os critérios de seleção dos alunos são definidos pelas instituições parceiras, em 
seus respectivos editais. 

 
SANTANDER UNIVERSIDADES 
 
O Santander Universidades atua com investimentos no ensino, pesquisa e 

extensão, mobilizando toda a cadeia de valor da educação, com apoio a alunos, 
jovens profissionais, professores, pesquisadores, funcionários administrativos e 
instituições de educação superior. Com quase 1.200 convênios com universidades e 
centros de estudos de todo o mundo, possui mais de 450 parceiras somente no Brasil. 

Desde o lançamento da iniciativa, em 1996, foram concedidas mais de 100 mil 
bolsas de estudos nos países onde está presente, numa atuação que tem como base 
um modelo único no mercado que reúne equipes para atender a cadeia de valor 
formada pelas instituições, alunos, professores, pesquisadores e funcionários 
administrativos. Nestes 19 anos de trabalho, foram investidos mais de 3,1 bilhões de 
reais em educação superior em todo o mundo, e o Banco outros cerca de 2,1 bilhões 
de reais deverão ser aportados até 2018. 
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