
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander Universidades inaugura Espaço Digital na Polícia Militar do 
Rio de Janeiro (PMERJ) 

 
 

  Espaço Digital conta com equipamentos de alta tecnologia e ficará à disposição 
de toda a corporação; 

 
  Em janeiro mais um grupo de policiais embarca para a Universidad de Salamanca, 

pelo Programa Top España. 
 
 
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2015 – O Santander Universidades inaugura o 
primeiro Espaço Digital dentro de uma corporação da polícia militar, na PMERJ. O 
espaço conta com computadores de alta tecnologia e performance  e ficará à disposição 
de toda a corporação para estudos e treinamentos. Ao todo, já foram entregues 45 
espaços digitais em universidades brasileiras, sendo dois nas comunidades de 
Paraisópolis, em São Paulo, e da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro.  

 
Os Espaços Digitais Santander Universidades fazem parte do Plano de Apoio à 
Educação Superior (PAES) do Santander, que tem como objetivo contribuir com o 
desenvolvimento econômico e social do país, por meio de apoios acadêmicos, bolsas de 
estudos, intercâmbios nacionais e internacionais e prêmios que incentivam a pesquisa, a 
inovação e o empreendedorismo, entre outras iniciativas que beneficiam toda a 
comunidade acadêmica. 
 
Em janeiro de 2016 mais um grupo de policiais embarca para a Universidad de 
Salamanca, pelo Programa Top España, para uma estadia de 21 dias. Lá, terão a 
oportunidade de vivenciar uma realidade cultural distinta e de aprender uma nova língua 
em uma das mais antigas e conceituadas instituições de ensino superior da Europa. 
Além da troca de conhecimentos entre a polícias brasileira e espanhola, a viagem 
também visa capacitar os policiais no idioma espanhol para as Olímpiadas de 2016. O 
convênio entre Santander Universidades e a PMERJ teve início em 2013, com o 
Programa TOP Polícia, uma edição especial de lançamento, na qual, ao todo, 30 
policiais do Estado viajaram para a capital espanhola. 
 

 

 
 



 

 

 

 

      
 

 

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. Em Brasil o banco mantém 450 acordos com universidades 
de todo o país. 

 
Em 2015, o Santander entregou mais de 35.000 bolsas, auxílios ao estudo e a estágios 
profissionais e, entre 2016 e 2018, estima-se que conceda mais de 128.800 bolsas. Apoia 
mais de 3.900 projetos universitários todos os anos e, até 2018, terá destinado 1,7 bilhões 
de euros para apoiar projetos de Ensino Superior.  

 

Mais informação em www.santanderuniversidades.com.br 
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