Eu sou elegível?
1. Você reconhece como é fundamental desenvolver continuamente suas
habilidades administrativas?
2. Você é residente em um dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Alemanha, México, Espanha, Peru, Polônia, Portugal, Reino
Unido, EUA ou Uruguai?
3. Você tem um nível intermediário de proficiência em inglês, espanhol ou
português?
4. Você tem uma conexão de internet confiável e robusta?
Se você respondeu "sim" a todas as perguntas acima, recomendamos que se
inscreva para a bolsa.
Eu posso me inscrever em mais de um curso?
Não, você deve escolher somente uma destas três opções:
- Fundamentos de Negócios (espanhol, inglês ou português)
- Preparação para Carreira (espanhol, inglês ou português)
- Gestão de Si Mesmo (espanhol, inglês ou português)
Leia a descrição de cada curso para decidir qual é melhor para você.
Quais idiomas estão disponíveis?
Cada curso está disponível em três idiomas: Inglês, espanhol e português.
Quais são as datas do programa?
O programa on-line de 9 semanas irá começar no início de novembro de 2022 e
terminar em janeiro de 2023.
Em algum momento vou ter que participar de uma sessão on-line ao vivo?
Sim, haverá três sessões on-line ao vivo com presença obrigatória. As datas e
horários exatos dessas sessões serão compartilhados mais perto da data de
início do programa.
Em média, quanto tempo levará para concluir o programa totalmente?
Independentemente de qual dos três cursos você finalmente selecionar, o tempo
aproximado para concluir o curso será 25 horas, incluindo as três sessões online ao vivo.
Quantas horas por semana devo reservar para estudar?
Você deve reservar de 3 a 4 horas por semana para estudar os materiais on-line.
As pessoas podem preferir estudar de maneiras diferentes. No entanto, reservar
uma pequena quantidade de tempo a cada dia pode tornar o curso mais
gerenciável. Encontrar uma rotina que funcione melhor para você é a chave para
estudar on-line com sucesso.
Quando terei acesso ao programa?
Você receberá seus dados de login no início de novembro de 2022.

Como faço para completar o programa on-line?
Para completar o programa online, você deverá tomar todas as aulas de cada
módulo, receber uma nota mínima de 70% nas respectivas provas de múltipla
escolha e participar das três sessões online ao vivo.
Vou receber um certificado?
Sim, você receberá um Certificado de Conclusão digital após o término do
programa, desde que tenha cumprido todos os critérios necessários (ter
participado das sessões online ao vivo e completado todos os módulos
relevantes do curso)
Este programa gera algum crédito universitário oficial?
Não, este é um curso certificado, não um curso de créditos.
Existe algum custo associado ao programa?
A bolsa cobre todas as taxas. Nenhuma viagem é necessária e não há
necessidade de comprar nenhum material adicional para o programa.
Eu preciso ter uma conexão com a Internet?
Sim, o programa é totalmente on-line e tem três sessões on-line ao vivo.
Com que tipo de dispositivo posso acessar o conteúdo do programa?
Embora você possa acessar o curso em um tablet ou celular, a recomendação é
acessar por computador, pois o conteúdo interativo, de áudio e de vídeo pode
apresentar problemas operacionais em dispositivos móveis. Você precisará ter
uma conexão com a Internet para acessar o conteúdo, pois ele não pode ser
baixado e feito off-line.
Como posso me inscrever nas sessões on-line ao vivo?
Todos os participantes receberão oportunamente um convite para participar das
sessões on-line ao vivo.
Quantas vagas de bolsas estão disponíveis?
Há 5 mil vagas de bolsas disponíveis em 3 idiomas: Inglês, espanhol e
português.
Como posso me inscrever?
1. Registre-se no site www.becas-santander.com e inscreva-se no Santander
Scholarships Skills | Business for All, Harvard Business School Publishing, a
partir de terça-feira, 17 de maio de 2022.
2. As inscrições se encerram na quarta-feira, 7 de setembro de 2022, às 11:00
PM (fuso horário de Madri).
3. Após concluir seu cadastro, você receberá um e-mail com um link para
realizar as avaliações. Verifique sua pasta de lixo/spam.
4. Faça os testes de avaliação até quinta-feira, 8 de setembro de 2022, 11:00
PM (fuso horário de Madri).
5. Os candidatos aprovados serão notificados na quinta-feira, 29 de setembro
de 2022 por e-mail e na plataforma Bolsas Santander. Verifique sua pasta
de lixo/spam.

Quais são os critérios do processo de seleção?
1. Cadastre-se em www.becas-santander.com
2. Faça os testes de avaliação
3. Cumpra todos os prazos relevantes

Posso transferir essa bolsa para outra pessoa após ser aceito?
Não, a bolsa não pode ser transferida.
Como posso saber se recebi a bolsa?
Os resultados podem ser encontrados fazendo login na conta criada na
plataforma www.becas-santander.com. Além disso, todos os participantes
receberão
os
resultados
em
um
e-mail
da
conta
becassantander@mail.santander-grants.com no dia 29 de setembro de 2022.

