
                                                                                                           

 

ANEXO II 

 

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE BOLSAS TOP ESPANHA  

SANTANDER UNIVERSIDADES – EDIÇÃO 2014 

 

 

Macapá, 05 de junho de 2014. 

 

 

Ao 

Banco Santander (Brasil) S/A 

 

 

Ref.: Programa TOP ESPANHA Santander Universidades – EDIÇÃO 2014 

 

 

Eu, ____________________________, portador da Cédula de Identidade nº _______________ 

e inscrito no CPF sob nº ___________________, tendo participado da inscrição no Programa 

TOP ESPANHA Santander Universidades – EDIÇÃO 2014, após ter sido selecionado pela 

Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ - UNIFAP, venho através do presente 

ADERIR ao Programa referenciado. 

 

Declaro, ainda, que recebi uma cópia dos Princípios Gerais do Programa TOP ESPANHA 

Santander Universidades, registrado no 6 º Oficial de Registro de Títulos e Documentos 

Civil de Pessoa Jurídica - SP sob o número 1739560, tendo lido e entendido todas as 

condições aplicáveis ao referido Programa, manifestando minha concordância com todas as 

suas cláusulas e condições. 

 

Estou ciente e manifesto minha total, irrevogável e irretratável concordância com o fato de que o 

Programa TOP ESPANHA Santander Universidades – EDIÇÃO 2014, a qualquer momento, 

poderá vir a ser cancelado, caso a Instituição de Ensino onde estou matriculado infrinja qualquer 

de seus compromissos assumidos perante o Banco Santander (Brasil) S/A. 

 

Comprometo-me a informar imediatamente a Instituição UNIFAP caso ocorra abandono de 

curso, ou qualquer outro evento que me desenquadre dos requisitos estabelecidos nos 

Princípios Gerais do Programa TOP ESPANHA Santander Universidades. 

 



                                                                                                           

 

 

 

Fica, desde já, autorizada em caráter irrevogável e irretratável, a utilização sem qualquer ônus 

para o Banco Santander (Brasil) S/A, em documentos de divulgação ou de esclarecimentos do 

Programa, de meu nome, imagem e som de voz. 

 

Declaro que todas as informações prestadas ao Banco Santander (Brasil) S/A e à instituição de 

ensino superior a qual sou vinculado, UNIFAP, por ocasião de minha inscrição para participação 

no Programa, são verídicas, sob pena de responder civil e criminalmente caso seja constatada 

qualquer inverdade em minhas declarações.  

 

Declaro ainda estar ciente de que o Santander oferece a todos seus bolsistas, a 

oportunidade de participação na comunidade digital ÁGORA, baseada no seguinte 

endereço: http://www.agora-santander.com para a troca de conhecimentos e experiências 

sobre os países a serem visitados e programas de mobilidade internacional oferecidos pelo 

Banco Santander S/A.   

 

Autorizo, ainda, o Banco Santander (Brasil) S/A ou qualquer das empresas integrantes de seu 

grupo financeiro a enviar ao meu e-mail pessoal informações sobre produtos e/ou serviços 

oferecidos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

_______________________________ 

NOME DO PARTICIPANTE 

Ciente: 

 

 

______________________________________ 
 

Universidade Federal do Amapá 
Nome: Msc. Gutemberg de Vilhena Silva 
Cargo: Pró-Reitor de Cooperação e Relações Internacionais 
Portaria nº 728/2013 

http://www.agora-santander.com/

