
Estudar durante 6 meses em uma Universidade Ibero-A mericana. Juntos, fazendo acontecer!

Universitário, inscreva-se para o Programa de Bolsa s Ibero-Americanas Santander Universidades 2012

O Programa

Lançado em 2011, o Programa de Bolsas Ibero-Americanas, é uma
iniciativa com 5 anos de duração – 2011 à 2015 – que incentiva e promove

Santander Universidades

Investir em educação é a melhor maneira de mudar o mundo

iniciativa com 5 anos de duração – 2011 à 2015 – que incentiva e promove
a mobilidade de estudantes de graduação entre universidades ibero-
americanas.

O Programa tem como principais objetivos, fortalecer a
internacionalização da atividade acadêmica, criar novas frentes de
colaboração, reciprocidade, fortalecer o intercâmbio bilateral além de

O Santander Universidades mobiliza toda a cadeia de valor da
educação, oferecendo apoio a alunos, jovens profissionais, professores,
funcionários administrativos e instituições de ensino superior. Desde a
sua criação em 1996, foram investidos mais de 2 bilhões de reais e
concedidas mais de 95 mil bolsas de estudos em 17 países.

colaboração, reciprocidade, fortalecer o intercâmbio bilateral além de
estreitar o relacionamento entre universidades dos paises ibero-
americanos por meio da construção de um espaço de conhecimento
socialmente responsável.

Em 2011, foram concedidas 1.000 bolsas de estudos, distribuídas entre

Esta iniciativa é uma das frentes do Programa Santander
Universidades de Mobilidade Internacional , que promove o
intercâmbio cultural de estudantes e professores em diferentes áreas do
conhecimento.

O Programa faz parte do Plano de Apoio à Educação Superior (PAES),
Em 2011, foram concedidas 1.000 bolsas de estudos, distribuídas entre
universidades de 10 países: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, Colômbia,
México, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai. No Brasil, 49 universidades
foram beneficiadas com o total de 265 bolsas de estudos, com valor
equivalente a 3 mil euros .

Neste ano, o Programa ampliará ainda mais seu impacto ao conceder 530

O Programa faz parte do Plano de Apoio à Educação Superior (PAES),
que foi criado com o objetivo de direcionar os investimentos em
educação de forma estratégica, ampliando a contribuição ao progresso
econômico e social dos países em que o Santander Universidades está
presente.

Neste ano, o Programa ampliará ainda mais seu impacto ao conceder 530
bolsas de estudos , o dobro em relação à 2011, para 88 universidades
brasileiras.

O PAES está estruturado em 4 eixos estratégicos: Mobilidade, Inovação
e Empreendedorismo, Transferência Tecnológica e Apoios Acadêmicos.

Como se inscrever
� 530 bolsas de estudos
�88 Universidades brasileiras
�Bolsa de 3 mil euros

O PROGRAMA EM NÚMEROS:
Veja as universidades participantes  e preencha o 

formulário eletrônico em:
www.santanderuniversidades.com.br/bolsas


