São Paulo/SP, 02 de abril de 2020

Ref.: Programa de Bolsas Santander TOP ESPAÑA - Edição 2020

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 90.400.888/0001-42, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº. 2041 e 2235 – Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP – CEP: 04543011, nesse ato representado pelo segmento SANTANDER UNIVERSIDADES, vem,
respeitosamente perante vossa(s) senhoria(s), expor o que segue:

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou
Pandemia em razão da COVID-19 (Corona Vírus) e que o Brasil e o mundo estão
tomando medidas conjuntas para evitar sua disseminação e conter a expansão da
contaminação, nós do SANTANDER UNIVERSIDADES temos como objetivo
primordial zelar por nossos intercambistas.

Sendo assim, considerando que a viagem relativa ao Programa
Santander TOP ESPAÑA estava programada para julho de 2020, informamos que,
visando contribuir com as orientações acima mencionadas (OMS e Ministério da
Saúde) e diante do atual cenário de incertezas, referida viagem foi adiada para o
mês de julho do ano de 2021.

Ressaltamos que os itens da bolsa não sofrerão nenhuma alteração, ou
seja, toda logística nacional e internacional, alojamento com direito a três refeições e
o curso de espanhol serão custeados pelo SANTANDER.
Por fim, informamos que as inscrições para o Programa TOP ESPAÑA –
Edição 2020 foram prorrogadas até 30/10/2020.

Contamos com a colaboração de vocês para que essas informações
sejam divulgadas aos estudantes e para que sejam fomentadas novas inscrições.

Por ora, os convênios já firmados não precisarão ser aditados.
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Por

favor,

solicitamos

que

confirme

o

recebimento

comunicado, declarando estar ciente para com o novo cronograma:

CRONOGRAMA:
Abertura da Inscrição:

11/11/2019

Encerramento das Inscrições:

30/10/2020

Início das Indicações:

03/11/2020

Encerramento das Indicações:

27/11/2020

Data limite para a aprovação Banco:

04/12/2020

Data limite para o Aluno finalizar o processo:

11/12/2020

Atenciosamente,

SANTANDER UNIVERSIDADES
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deste

