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Santander Universidades leva bolsistas para estudos na  China 

 

 Na China, o segundo grupo de 100 alunos e professores cursará 3 semanas de 
interdisciplinares especiais de mandarim e cultura chinesa. 

 
 

São Paulo, 21 de junho de 2016 – O Santander Universidades embarca no dia 23/6, 

estudantes que participam do programa de mobilidade internacional Top China. O Programa 

de Mobilidade Acadêmica visa o aprendizado do idioma e da cultura local e diversas disciplinas 

correlatas.  

“São grandes oportunidades de experiências internacionais, e um importante diferencial 

acadêmico para os universitários. A educação superior é uma de nossas prioridades, e com 

esses programas contribuímos para a formação qualificada desses jovens”, afirma Ronaldo 

Rondinelli, diretor do Santander Universidades.  

O Top China tem por objetivo estreitar o relacionamento entre universidades do Brasil e 

da China, fortalecer a internacionalização das universidades e universitários brasileiros e ser 

ainda mais presente com a imagem do Brasil no cenário global da educação. As aulas serão 

ministradas em inglês, por professores chineses e brasileiros, e incluem disciplinas especiais de 

mandarim e cultura chinesa, além das visitas históricas e culturais nas cidades de Shanghai e 

Pequim. 

O Santander Universidades concederá neste ano um total de 186 bolsas de estudo, sendo 

84 para o Top China. A iniciativa contempla as passagens aéreas, a estadia em residências 

universitárias, o curso e a alimentação, além do curso e certificado. Neste ano, as 

universidades coordenadoras são respectivamente, o Grupo Laureate e a PUC São Paulo. 

 

Santander Universidades 

O Banco Santander é a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo o 

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 2015, o Santander entregou 35.702 bolsas, além de contribuir com auxílio 

ao estudo e com estágios profissionais. No Brasil, são mais de 400 convênios de colaboração 

acadêmica em todo o País.  
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