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Nota de Imprensa 
 

Santander abre inscrições para o Programa de 
Bolsas Top China e Top España 2015 

                       
 Programas Top China e Top España recebe candidaturas até 29 de março para 

alunos de universidades brasileiras 

 
 Interessados devem acessar o site do Santander Universidades 

www.santander.com.br/universidades  
 

 
São Paulo, março de 2015 – Os universitários brasileiros que desejam fazer 
intercâmbio em 2015, já podem se inscrever nos programas de mobilidade 
internacional Top China e Top España, promovidos pelo Banco Santander por meio 
do Santander Universidades. Os estudantes podem se candidatar até 29 de março de 
2015 no site www.santander.com.br/universidades ou na fanpage 
www.facebook.com/santanderuniversidades. Os critérios de seleção dos alunos são 
definidos pela instituição parceira, em seu respectivo edital. 

 
O Top China oferece três semanas de curso em Shanghai e Pequim, com conteúdo 
programático em inglês e uma intensa imersão na cultura chinesa. A viagem está 
marcada para julho de 2015 ao grupo que será formado por 100 pessoas, de 23 
universidades brasileiras parceiras. 

 
Rodrigo César Castro Lima, do curso de Comunicação Social – habilitação em 
Jornalismo, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, passou por uma experiência que 
qualquer jovem e jornalista sonha em viver: desbravou os mistérios chineses e respirou 
a história e cultura da China. Para ele, ter conhecido professores de diversas áreas, 
responsável por diferentes projetos, já lhe trouxe benefícios. “Tivemos a possibilidade 
de entendermos outras áreas de atuação, uma vez que éramos um grupo de interesses 
muito diversos, desde engenharia até letras. Acho que essa oportunidade oferecida 
pelo Santander nos propiciou uma enorme capacidade de absorção e futuro 
desenvolvimento em temas que envolvem alta carga de interdisciplinaridade”, 
reconhece.  

 
Já 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 serão 200 bolsistas que viajarão em agosto para Salamanca. 
Esta será a 6ª edição do Programa, que em 2014 contou com quase 20 mil inscritos. 

 

http://www.santander.com.br/universidades
http://www.santander.com.br/universidades
http://www.facebook.com/santanderuniversidades


 

 

 

 

Santander Brasil 

Relações com a Imprensa 

Tel. 11 3553-5267 / 3553-5166  E-mail: imprensa@santander.com.br 

 

Lausson José Magalhães Carvalho, do curso de Ciências Contábeis na Universidade 
Federal de Roraima, reforçou que para ele o principal aprendizado foi a possibilidade 
de conhecer, vivenciar e estudar um idioma que é falado em vários países. “Para um 
futuro contador é de suma importância que eu fale mais de uma língua para realizar 
operações financeiras com outros países. E ainda pude conhecer novas pessoas de 
vários lugares do Brasil e do mundo. Fiz novos amigos que irão estar comigo pelo resto 
da vida”, ressalta. 

 
 

SANTANDER UNIVERSIDADES 
O Santander Universidades já investiu mais de 3,1 bilhões de reais em todo o mundo e 
concedeu em 2014 mais de 28 mil bolsas de estudos nos países nos quais está 
presente, com quase 1.200 universidades conveniadas em todo o mundo. No Brasil 
desde 2001, foram concedidas mais de 57 mil bolsas de intercâmbio (nacionais, 
internacional e de educação à distância), foram entregues 46 Espaços Digitais e já se 
soma 456 instituições de ensino superior conveniadas no País. Até 2018, o Santander 
prevê mais 2,1 bilhões de reais de investimento em todo o mundo. 
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