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Nota à Imprensa             
 

Santander Universidades entrega 100 bolsas de 
estudos do Programa Fórmula Santander 2014 

 

 Universitários brasileiros recebem bolsas de estudo para intercâmbio acadêmico em 
uma das 1100 universidades conveniadas ao Santander em 20 países. 

 

 Programa já concedeu 500 bolsas para alunos de graduação e pós-graduação no 
Brasil desde sua criação, em 2010. 

 
São Paulo, 07 de novembro de 2014 – Nesta sexta-feira, o Santander Universidades 

entregou, por meio do presidente do Santander Brasil, Jesús Zabalza, do diretor geral adjunto da 
Divisão Global Santander Universidades, David Gutiérrez, e do piloto de Escuderia Ferrari 
bicampeão mundial, Fernando Alonso, 100 bolsas de estudos durante a 5ª edição do Programa 
Fórmula Santander, para alunos de 46 universidades brasileiras conveniadas com o banco. A 
cerimônia aconteceu durante o treino livre do GP Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de 
Interlagos, em São Paulo. Os contemplados receberam bolsas equivalentes a 5 mil euros, cada 
aluno, para um semestre de curso no exterior, em uma das 1100 universidades conveniadas 
com o Santander no mundo. 

 
O Programa de Bolsas Internacionais Fórmula Santander é uma iniciativa de mobilidade 

internacional voltada para estudantes de graduação e de pós-graduação, que envolve 
universidades brasileiras, espanholas e britânicas. São 100 bolsas de estudos anuais, que 
beneficiam alunos com desempenho acadêmico destacado, e menores condições 
socioeconômicas. O valor da bolsa é destinado às despesas de transporte, alimentação e 
hospedagem, já que o curso é concedido em acordo entre as universidades de origem e de 
destino. Além disso, algumas instituições no exterior oferecem residência universitária.   

 
“O Programa Fórmula Santander é capaz de articular uma extensa rede de colaboração 

acadêmica e tornou-se uma das iniciativas mais disputadas dentre as quais promovemos. Neste 
ano, o recorde de 17.045 inscritos representou uma concorrência ainda maior que os grandes 
vestibulares do País, com 170 alunos por vaga. Acredito que internacionalização é uma 
ferramenta estratégica para o desenvolvimento do aluno, que o diferenciará no mercado de 
trabalho”, ressalta Jamil Hannouche, diretor do Santander Universidades Brasil.  

 
Mais informações estão no site www.santander.com.br/universidades, onde também 

podem ser conferida a relação de alunos e universidades contemplados em 2014 para 
desfrutarem das bolsas no primeiro ou segundo semestre de 2015. 

 
Sobre o Santander Universidades 

O Programa de Bolsas Internacionais Fórmula Santander é promovidos pelo Banco 
Santander, por meio da sua Divisão Global Santander Universidades, pela qual mantém mais de 
1.100 convênios com instituições de ensino superior de todo mundo, dos quais 450 são acordos 
com IES brasileiras. O Santander Universidades apoia as instituições acadêmicas por meio de 
acordos de colaboração, para o desenvolvimento de programas de incentivo ao estudo, projetos 
docentes, pesquisas científicas, ações de incentivo ao uso de novas tecnologias e promoção do 
relacionamento entre a Universidade e a Empresa, entre outras ações. Desde 1996, o Santander 
Universidades é o eixo de atuação de responsabilidade social corporativa do banco e já destinou 
mais de 3,1 bilhões de reais em diversas iniciativas e projetos universitários em todo o mundo. 
 
 


