
Realizar um intercâmbio cultural durante 3 semanas na China.  
JUNTOS, FAZENDO ACONTECER. 

Universitário, estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Programa TOP CHINA Santander  Universidades. 

• 100 alunos e professores 
• 20 Universidades brasileiras 
• 3 semanas de curso 
• 2 universidades chinesas 

O PROGRAMA  EM NÚMEROS: 
Veja as universidades participantes e preencha o 

formulário eletrônico em: 

www.santanderuniversidades.com.br/bolsas 

Como se inscrever 

O Programa TOP CHINA 

O Santander Universidades mobiliza toda a cadeia de valor da 
educação, oferecendo apoio a alunos, jovens profissionais, 
professores, funcionários administrativos e instituições de ensino 
superior. Desde sua criação em 1996, foram investidos mais de 2 
bilhões de reais e concedidas mais de 95 mil bolsas de estudos em 
16 países. 
 

Esta iniciativa é uma das frentes do Programa Santander 
Universidade de Mobilidade Internacional, que promove o 
intercâmbio cultural de estudantes e professores em diferentes 
áreas do conhecimento.  
 

O Programa faz parte do Plano de Apoio à Educação Superior (PAES), 
que está estruturado em quatro eixos estratégicos:  mobilidade, 
inovação e empreendedorismo, transferência tecnológica e apoios 
acadêmicos. 

Santander Universidades  

Investir em educação é a melhor maneira de 
mudar o mundo.  

Desde o lançamento em 2009, o Programa TOP CHINA Santander 
Universidades ganhou grandes proporções ao ser reconhecido em 
sua 1ª edição, pelo seu pioneirismo e exemplo de colaboração para 
estreitar laços entre diferentes culturas. 
 
Em 2010, segunda edição, o grupo de estudantes e professores 
tiveram a oportunidade de estudar durante três semanas na 
Universidade de Pequim e Shanghai Jiao Tong. O foco  do curso foi 
desenvolvimento sustentável, inspirado no lema da Expo 2010 
Shanghai: “Better City, better Life” (Cidade melhor, vida melhor).  
 
O Programa em sua 3ª edição, promoveu o debate de temas de 
interesse global para contribuir com a melhoria da qualidade de vida 
da humanidade nos ambientes urbanos do futuro. 
Este ano, 100 universitários e professores de 20 universidades 
brasileiras ficarão durante 3 semanas  em duas universidades 
chinesas: Pequim e Shanghai Jiao Tong. 


