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O PROGRAMA
O Programa Top España do Santander Universidades foi lançado em 2010 e tem como objetivo incentivar que
alunos de graduação e professores aprimorem seus conhecimentos no idioma espanhol e na cultura
espanhola, por meio de um curso de 3 semanas em uma das instituições mais tradicionais da Europa - a
Universidad de Salamanca. Em 2014, acontecerá a 5ª edição do Programa Top España e em breve você
conhecerá as universidades participantes.
•
•
•
•
•

200 bolsas de estudo em 2014;
32 universidades brasileiras participantes em 2014;
3 semanas de curso na Universidad de Salamanca, na Espanha;
Curso de Idioma e Cultura Espanhola;
Viagem programada para agosto/2014.
A BOLSA DE ESTUDO

Este é um Programa Top, exclusivo para alunos de graduação e professores, no qual os selecionados terão em
mãos tudo pronto para sua viagem e seu curso.
O Santander Universidades se responsabiliza por providenciar o vôo de ida e volta de Madrid, traslados,
hospedagem, alimentação, custeia integralmente o curso, material de apoio e certificado.
E ainda, alguns passeios são proporcionados ao grupo, na região de Salamanca.
Promover este intercâmbio acadêmico em uma das universidades espanholas que mais recebe estudantes
estrangeiros, permite que os participantes vivenciem novas experiências culturais e contribuímos com o
fortalecimento da internacionalização das universidades brasileiras parceiras.
COMO PARTICIPAR
O candidato deve ser aluno matriculado em uma das 18 universidades participantes do Programa Top España
2014, preencher o formulário de inscrição disponível no link abaixo, imprimí-lo e entregar à área de Relações
Internacionais da sua universidade, junto aos documentos necessários para formalizar seu interesse em
participar.
Os critérios de participação dos candidatos e processo de formalização são definidos pelas universidades
participantes, que devem publicar um EDITAL interno para estabelecer os requisitos necessários para
candidatura.
Clique aqui e conheça as universidades brasileiras participantes da 4ª edição do Programa de Bolsas Top
España 2014 do Santander Universidades.
As inscrições estão abertas de 21/03/2014 a 25/05/2014 às 23h59.

INSCREVA-SE

http://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/ProgramaTopEspanha.aspx
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