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Programa de Bolsas Ibero-Americanas  

- inscrições prorrogadas - 
 

 As inscrições para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas foram 
prorrogadas até 17 de maio de 2015 

 
 Estudantes de 132 universidades brasileiras podem participar do processo 

seletivo para 6 meses de curso no exterior 
 

São Paulo, maio de 2015 – Uma das mais importantes iniciativas de mobilidade 
internacional do Santander Universidades permanecerá com inscrições abertas até o 
dia 17 de maio de 2015. Devido à alta procura e participação de um grande volume de 
universidades, o prazo para participação no Programa de Bolsas Ibero-Americanas 
2015 foi estendido e alunos de 132 instituições de ensino superior públicas e privadas 
brasileiras poderão se inscrever. 

Neste ano serão 1000 universitários brasileiros beneficiados com bolsas-auxílios 
individuais no valor equivalente a 3 mil euros para um curso de até seis meses em um 
dos 8 países participantes: Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Uruguai, 
Porto Rico e Portugal. 

O site de inscrições é o http://goo.gl/le1TBM e o processo de seleção será 
realizado pelas universidades participantes, que divulgam seus editais em seus canais 
de comunicação com os alunos. A Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE 
divulga o Edital de Seleção para as Bolsas Ibero-Americanas no site: 
http://www.unoeste.br/site/destaques/outros_destaques/2015/ProgramaBolsa.aspx 

 

SANTANDER UNIVERSIDADES 

Desde 1996, o Santander Universidades já investiu mais de 3,1 bilhões de reais em 
todo o mundo e concedeu mais de 200 mil bolsas de estudos nos 20 países nos quais 
está presente, com quase 1.200 universidades conveniadas. No Brasil desde 2001, 
foram concedidas mais de 57 mil bolsas de intercâmbio (nacionais, internacional e de 
educação à distância), foram entregues 45 Espaços Digitais e já se soma 456 
instituições de ensino superior conveniadas no País. Até 2018, o Santander prevê 
mais 2 bilhões de reais de investimento em todo o mundo. 


