
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 

Abertas as inscrições para a 11ª edição dos Prêmios Santander 
Universidades 

 

  Prazo para os interessados em participar vai até 17 de setembro 

 

  A partir deste ano, projeto focado em Agronegócios receberá R$ 100 mil 

 

  Novidades: o projeto vencedor em Soluções em Meios de Pagamento, na categoria 

Empreendedorismo, ganhará também uma bolsa na faculdade americana  
Babson College 

 

  Desde sua criação, em 2005, os Prêmios Santander Universidades receberam mais de 

66 mil projetos de estudantes, professores pesquisadores e instituições de ensino,  
de Norte a Sul do País 

 

  Vencedores de 2015 serão conhecidos em cerimônia no dia 12 de novembro,  

em São Paulo 

 
 
São Paulo, 1º de julho de 2015 – Alunos de graduação e pós-graduação, professores 
pesquisadores e instituições de ensino superior já podem inscrever seus projetos na 11ª 
edição dos Prêmios Santander Universidades. Com mais de R$ 9 milhões desembolsados 
nos últimos dez anos, a iniciativa do Santander Universidades Brasil, recebeu até hoje 
cerca de 66 mil projetos, de mais de mil universidades. O prazo para os interessados em 
participar se encerra em 17 de setembro. 
 
Neste ano, o concurso traz novidades. A categoria Biotecnologia, no Prêmio Santander 
Ciência e Inovação, dará destaque a Agronegócios, e o oferece R$ 100 mil em 
reconhecimento ao pesquisador que se destacar neste segmento. O Prêmio Santander 
Empreendedorismo dedicará uma das cinco premiações ao melhor projeto de Soluções em 
Meios de Pagamento. Os vencedores receberão, além do prêmio de R$ 100 mil, uma bolsa 
na Babson College (Boston, EUA) e mentoria da Endeavor para desenvolver seu negócio. 
Além disso, todos os inscritos poderão participar de um curso on-line de 
empreendedorismo desenvolvido e certificado pela Babson College. 
 



 

 

 

 

      
 

 

A iniciativa é composta por quatro grandes premiações que estimulam o 
empreendedorismo, a pesquisa científica, a extensão universitária e a busca pela 
excelência das universidades, atingindo toda a cadeia de valor da academia.  
 
“Os Prêmios são considerados uma das mais importantes iniciativa do banco para apoiar o 
desenvolvimento da educação superior no Brasil e fomentar seu desenvolvimento. Nosso 
objetivo é incentivar cada vez mais a criatividade acadêmica e ver, na prática, ideias 
inovadoras ganharem vida e beneficiarem a sociedade”, comenta Jamil Hannouche, diretor 
do Santander Universidades Brasil. 
 
Os vencedores dos Prêmios Santander Universidades 2015 serão conhecidos no dia 12 de 
novembro, em cerimônia em São Paulo. Detalhes das premiações, regulamentos e 
inscrições podem ser encontrados no site: www.santander.com.br/universidades. 
 
Veja abaixo o descritivo de cada uma das quatro premiações: 
 
Prêmio Santander Empreendedorismo 
O Prêmio Santander Empreendedorismo é destinado aos alunos de graduação e pós-
graduação, e tem por objetivo apoiar e reconhecer a criação e o desenvolvimento de 
projetos de estudantes com perfil e postura empreendedora. Cinco projetos serão 
premiados, incluindo a nova categoria Soluções em Meios de Pagamentos, e, neste ano, 
os vencedores receberão, além do prêmio de R$ 100 mil, uma bolsa de estudo na Babson 
College.  
 
Os finalistas recebem feedback de seus projetos e uma capacitação para prepará-los para 
a banca de executivos de renome no Brasil, quando terão a oportunidade de apresentar e 
vender suas ideias, com todas as despesas de deslocamento e estadia por conta da 
organização dos Prêmios. 
 
 
Prêmio Santander Ciência e Inovação 
O Prêmio Santander Ciência e Inovação reconhece professores-doutores com pesquisas 
científicas de caráter inovador nas categorias: Indústria; Tecnologia da Informação, da 
Comunicação e da Educação; Biotecnologia; e Saúde. O vencedor de cada categoria 
recebe o valor de R$ 100 mil, líquido, sem a obrigatoriedade de vincular o uso do prêmio à 
execução do projeto. É um reconhecimento à contribuição do cientista para o 
desenvolvimento da pesquisa brasileira.  
 
 
Prêmio Santander Universidade Solidária  
O Prêmio Santander Universidade Solidária apoia projetos de extensão universitária 
voltados ao desenvolvimento sustentável com ênfase em geração de renda e que sejam 



 

 

 

 

      
 

 

elaborados e executados por universidades, com a participação de professores, alunos e 
da comunidade local.  
 
O objetivo é colocar conhecimento acadêmico à disposição das comunidades de baixa 
renda, contribuindo para a melhoria da qualidade vida e renda, e para a formação cidadã 
do futuro profissional, a partir da troca de conhecimentos e do apoio à extensão 
universitária. 
 
Cada um dos oito projetos vencedores recebe o valor de R$ 100 mil para implementação 
do projeto. Além de suporte técnico especializado, para que fortaleçam e ampliem suas 
práticas 
 
 
Prêmio Guia do Estudante - Destaques do Ano 
O Prêmio reconhece quatro instituições de ensino superior que se destacaram com 
iniciativas da gestão das universidades para o desenvolvimento da educação do País. 
Neste ano, as categorias são: Apoio ao aluno, Captação de recursos, Empregabilidade e 
Interdisciplinaridade. 
 
Todas as instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC podem se inscrever pelo 
site www.santander.com.br/universidades. 
 
 
Santander Universidades 
Desde 1996, o Santander Universidades investiu mais de R$ 3,1 bilhões em todo o mundo 
e concedeu mais de 200 mil bolsas de estudos nos 20 países nos quais está presente, com 
quase 1.200 universidades conveniadas. No Brasil, desde 2001, foram concedidas mais de 
57 mil bolsas de intercâmbio (nacionais, internacional e de educação à distância), 
inaugurados 44 Espaços Digitais e estão conveniadas com cerca de 450 instituições de 
ensino superior. Até 2018, o Santander prevê investir mais R$ 2 bilhões globalmente. 
 

 

Mais informações: 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-5244 / 7366 / 7061 / 2623 
imprensa@santander.com.br 
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