
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 

Santander Universidades entrega 100 bolsas de estudos 
do Programa Fórmula Santander 2015 

 
      Universitários contemplados recebem bolsas equivalentes a 5 mil euros, cada aluno, 

para um semestre de curso no exterior 
 

      Número de inscritos foi recorde e representou crescimento de 11% ante 2014 
 
 
São Paulo, 13 de novembro de 2015 – Nesta sexta-feira, o Santander Universidades, por 
meio do presidente do Santander Brasil, Jesús Zabalza e do piloto bicampeão mundial, 
Fernando Alonso, entregaram 100 bolsas de estudos durante a 6ª edição do Programa 
Fórmula Santander, para alunos de 47 universidades brasileiras conveniadas com o banco.  
 
Os contemplados receberam bolsas de estudos equivalentes a 5 mil euros, cada aluno, 
mais o curso no exterior para o período de um semestre. Os alunos poderão escolher uma 
das 1.200 universidades conveniadas com o Santander no mundo. A cerimônia aconteceu 
durante o treino livre do GP Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São 
Paulo e contou também com a presença dos principais reitores do país e executivos do 
Santander 
 
Neste ano, o recorde de cerca de 18.800 inscritos representou um crescimento de 11% 
sobre o total de 2014.  Para se ter ideia do interesse dos estudantes, o número de alunos 
por vagas superou a quantidade de inscritos no vestibular de medicina da Fuvest, o mais 
concorrido do país, com uma média de 55 candidatos por vaga.  
 
“Acreditamos que a melhor forma de contribuir para o País é investir em Educação. Sem 
ensino de qualidade não é possível alcançar o desenvolvimento de sociedades livres, 
criativas e justas. 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”, afirma o presidente do Santander Brasil, Jesús Zabalza.  
 
O Programa de Bolsas Internacionais Fórmula Santander é uma iniciativa de mobilidade 
internacional voltada para estudantes de graduação e de pós-graduação que beneficiam 
universidades brasileiras, espanholas e britânicas. São 100 bolsas de estudos anuais, que 
para 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.   



 

 

 

 

      
 

 

 
Após a entrega das bolsas, os convidados ainda puderam fazer a visita aos boxes e assistir 
ao treino do GP Brasil de Fórmula 1. 
 
Mais informações estão no site www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, onde também 
podem ser conferida a relação de alunos e universidades contemplados em 2015 para 
desfrutarem das bolsas durante 2016. 
 
 
Sobre o Santander Universidades 
O Banco Santander é a empresa que mais investe no apoio à educação no mundo 
(Relatório Varkey/UNESCO – Fortune 500). Esta iniciativa é desenvolvida por meio do 
Santander Universidades, que mantém 1.200 acordos de parceria com universidades e 
instituições no mundo inteiro. No Brasil, o banco mantém 448 acordos com universidades 
de todo o país. Em 2015, o Santander entregou mais de 35.000 bolsas, auxílios ao estudo 
e a estágios profissionais. De 2016 e 2018 a expectativa é de que seja concedida mais de 
128.800 bolsas. O Santander apoia mais de 3.900 projetos universitários todos os anos e, 
até 2018, terá destinado 1,7 bilhão de euros para apoiar projetos de Ensino Superior. 
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