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Bolsistas contemplados pelo Santander 
Universidades participam de evento 

exclusivo antes do embarque para Espanha 

 Os 100 alunos e professores contemplados pelo Programa Top España farão um intercâmbio de 3 
semanas cujo objetivo é aprimorar o idioma e a imersão na cultura espanhola 

 O curso será ministrado em uma das instituições mais tradicionais da Europa, a Universidad de 
Salamanca 

São Paulo, 29 de junho de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
Nesta sexta-feira, dia 29 de junho, os 100 contemplados do Programa de Bolsas Top España tiveram 
encontro marcado no Cinépolis do Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila 
Olímpia, São Paulo – SP). Foi um evento exclusivo de pré-embarque, já que os participantes ganharam 
uma bolsa de intercâmbio e passarão três semanas estudando na Universidad de Salamanca, na 
Espanha, aprimorando o idioma espanhol e imersos na cultura do país. 
  
O encontro foi conduzido pelo Head do Santander Universidades, Steven Assis e contou com a 
presença do Diretor da Universia, Anderson Pereira, e de um ex-bolsista que compartilhou sua 
experiência com aqueles que foram viajar. Na agenda ainda houve uma interação típica da Espanha e 
também um almoço com todos os bolsistas.  
 
“O Programa é uma grande oportunidade para os participantes expandirem seus conhecimentos, 
trocar experiências e vivenciar a cultura de outro país. O Santander foi considerado a empresa que 
mais investe em educação no mundo, e uma experiência internacional é uma das melhores formas de 
contribuir para que estes universitários estejam cada vez mais preparados para os desafios do 
mercado de trabalho”, afirma Steven Assis, Head do Santander Universidades.  
 
Eric Yamagute, aluno de ciências contábeis na Unip, participou da edição do ano passado e considerou 
a oportunidade como uma experiência única. “Além de agregar uma bolsa de estudos no currículo, 
tive a oportunidade de vivenciar a língua e a cultura espanhola. Sou tradutor da área financeira e 
desejava entrar no mercado de tradução do espanhol havia muito tempo. Já tinha estudado a língua 
antes, mas faltava aquele empurrãozinho para ter coragem de fato. Assim que voltei do intercâmbio, 
meu coordenador já começou a me enviar trabalhos para o espanhol também. E ainda tivemos a parte 
cultural. Passeios inesquecíveis, visitas a construções mais antigas que o próprio Brasil. O aprendizado 
foi grande”, garante.  
 
O Santander Universidades é responsável pelos custos com passagens aéreas, translado até 
Salamanca, hospedagem, alimentação e todo material didático necessário. Ao final do curso, os 
participantes que forem aprovados, recebem um certificado oficial da universidade. O Programa está 
em sua 8° edição e tem como foco alunos de graduação e professores das universidades participantes, 
que por sua vez estão espalhadas por todo Brasil.  
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Mais informações disponíveis:  
No site:  
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/internacionais/Paginas/top-espana.aspx  
No Facebook: www.facebook.com/santanderuniversidades  
 
Santander Universidades  
O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe em 
educação no mundo. Criado há mais de 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 €1,6Bi em todo o mundo. Até hoje, já foram concedidas mais de 290 mil 
bolsas de estudos em 21 países, nos quais mantém parceria mais de 1,1 mil universidades. No Brasil, 
são mais de 300 instituições conveniadas. 
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