
 

Edital de Bolsas para curso de imersão Cultural na Universidade de 

Salamanca � Espanha � Programa Santander Top Espanha 

 
 
 

1. Dos objetivos do Programa 

 
O programa Top Espanha é uma iniciativa do Banco Santander promovida  por meio de 

sua divisão Santander Universidades e visa propiciar aos  alunos das universidades 
participantes a oportunidade de terem contato com a língua e cultura espanhola durante 
a realização de um curso de imersão cultural na Espanha. 
 

2. Dos requisitos de participação 

 
Poderão participar alunos da Metodista, de acordo com os requisitos abaixo: 
 

2.1      Alunos �  
2.1.1 Alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação, 

presencial ou EAD 
2.1.2 Ser aluno com bom desempenho acadêmico 
2.1.3 Ter completado pelo menos um semestre letivo na universidade 
2.1.4 Demonstrar interesse pelo programa por meio da efetivação de sua inscrição 

junto à universidade Metodista 
2.1.5 Estar de acordo com o regulamento do programa 
2.1.6 Ser aluno adimplente ou ter negociado suas pendências financeiras com a 

universidade o término das inscrições. 
 
 
 
 

3. Das obrigações dos participantes 

 
3.1 Os alunos deverão permanecer regularmente matriculados, deverão realizar suas 

atividades de maneira regular na Metodista. 
 
 
3.2 Concordar em cumprir o programa oficial das atividades a serem desenvolvidas 

no curso que realizarem na Universidade de Salamanca; 
 

3.3 Assumir todos os gastos não cobertos pelo Santander, inclusive os gastos extras 

relativos a transporte, alojamento, seguros saúde e de vida e refeições, do 

participante ou seus conjugues, dependentes ou ainda eventuais acompanhantes, 
que extrapolem as necessidades para a execução do objeto deste programa. 

 
4. Das obrigações do Santander. 

 

4.1 O Santander se compromete a assumir os custos relativos à concessão de 3 (três) 
bolsas auxílio. 
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      4.2 O Santander disponibilizará para cada contemplado os seguintes benefícios: 

4.2.1 Passagens aéreas para os trechos Brasil � Espanha (ida) e Espanha � Brasil 
(volta), em vôo de companhia aérea definidos pelo Santander 

      4.2.2 Hospedagem em alojamentos indicados pelo Santander 
      4.2.3 Três refeições diárias em locais igualmente indicados pelo Santander 

4.2.4 Despesas com transportes para as visitas a serem realizadas e previstas no 
programa oficial do curso 
4.2.5 Contratação de seguro saúde internacional e de vida 
4.2.6 Uma bolsa auxilio no valor de 150,00 euros. 
 
4.3 Cada  aluno  selecionado para participar do Programa terá direito a uma única 

bolsa-auxílio concedida pelo SANTANDER. 
 
 

5. Das obrigações da Metodista: 

 
5.1 Realizar todo o procedimento de inscrição, seleção e indicação ao Santander dos 

alunos que participarão do programa. 
5.2 Manter o Banco Santander informado com relação ao status dos alunos  

selecionados conforme os itens 2 -  requisitos de participação e 3 - obrigações 

dos participantes, descritos neste edital. 
5.3 Manter a parceria existente com o banco até a completa utilização dos benefícios 
5.4 Avaliar o conteúdo programático do curso objeto do presente programa, 

procurando verificar a sua adequação aos objetivos perquiridos pela 

universidade. 
 

Parágrafo único: As bolsas concedidas para o programa consistem em 3 semanas 

de estudos na Universidade de Salamanca, sendo que o embarque dos 

contemplados ocorrerá em 01/07/2011 e o retorno ao Brasil no dia 22/07/2011 

 

6. Do processo  inscrição 

 

6.1 Inscrição dos estudantes 
 

6.1.1 Os estudantes devem realizar sua inscrição por meio  do site do Santander . 
O Santander enviará ao término das inscrições, a relação dos estudantes para que a 

Universidade  realize o processo de seleção.  
 

7. Do processo de seleção 

 
7.1 Critérios e calendário para a seleção dos estudantes 

 

7.1.1 A semelhança de outros programas patrocinados pela METODISTA o 

processo de seleção de alunos se baseará em critérios de mérito acadêmico e será 

realizado em 3 fases: A) A inscrição propriamente dita que indicará o interesse em 
participação no programa deverá ser realizada  até o dia 8 de maio.                                         
B) Avaliação dos históricos escolares, onde serão selecionados os estudantes com as 

maiores médias gerais. Os resultados serão divulgados pelo site até 14/05/2011 
 



C) Os 10 primeiros alunos classificados na avaliação dos históricos escolares serão 

convocados para uma entrevista  em que deverão apresentar  as motivações e  
justificativa para participação no programa. Nesta fase serão selecionados os alunos 

que demonstrarem fazer melhor uso do benefício oferecido. Serão considerados 

critérios de postura do estudante, aspirações profissionais e acadêmicas, perfil sócio-
econômico e  resultados esperados com a realização do programa. 

 
 Esta fase será realizada na semana de 16 /05/2011 a 18/05/2011 

 
 

Parágrafo único: O processo será coordenado pela Pró-reitoria de Graduação da 

Metodista junto a Assessoria de Relações Internacionais (ARI) 

 

 

8. Divulgação dos Resultados 

 
8.1 Os resultados de cada fase serão divulgados nas datas mencionadas no item 7, 

seleção e o resultado final será divulgado em 19/05/2011. 
 
9. Casos omissos ou duvidosos deverão ser objeto de análise da Reitoria. 
 

 
São Bernardo do Campo, 03 de maio de 2011 

 
 
 

 

 

 
 

      
 

 
 


