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Nota de Imprensa      
 

 
Conheça os ganhadores do concurso  

“Práticas em Educação para Sustentabilidade”  
 

 Professores da Unisinos, da Udesc e da FEI tiveram suas iniciativas premiadas com uma 
bolsa de estudos na Babson College 

 Marina Silva, ambientalista e ex-Ministra do Meio Ambiente falou sobre a importância de 
criar um novo modelo para a educação com sustentabilidade  

São Paulo, 22 de outubro de 2012 – O Santander anunciou na tarde de ontem os 
três vencedores de seu desafio “Práticas em Educação para Sustentabilidade”. O 
concurso recebeu mais de 250 inscrições e teve 32 projetos classificados. Os três 
professores premiados foram o Profº Cláudio Venzke da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, o Profº Eduardo Jara, da Fundação Universidade de Santa Catarina e o 
Profº Jaques Demajorovic – Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana 
PE Sabóia de Medeiros (FEI). Cada ganhador recebeu uma bolsa de estudos na 
Babson College, em Boston, para um curso de uma semana sobre Empreendedorismo.  

 
Durante sua apresentação no evento, a ambientalista Marina Silva falou sobre a 

crise em que estamos inseridos, que chamou de “Crise Civilizatória” e de como ela 
observa que esse movimento pode ser resolvido. “Essa crise não é algo que possa ser 
resolvido por uma pessoa, por um grupo ou por um partido político. Não é o Obama, a 
Dilma ou a Marina quem vai resolver o problema que estamos vivendo. É algo que 
exige um esforço de toda a civilização, em todos os lugares do mundo”. A ex-Ministra 
também falou sobre a extensão da sustentabilidade em diversos campos de atuação e 
da importância de iniciativas com o viés de educação. “Temos um modelo de 
desenvolvimento insustentável. Quando nós advogamos por uma educação 
sustentável, nós estamos fazendo uma denúncia. Quando criamos um novo modelo, 
estamos dizendo que o que usamos não é sustentável”.  
 

Também durante o evento, Marcial Portela, presidente do Santander Brasil, 
anunciou o reconhecimento recebido na mesma data pela revista americana 
Newsweek, que elegeu o Santander Brasil como empresa mais verde do mundo em 
seu ranking. O evento também contou com a presença de Afranio Pereira, 
Superintendente do Santander Universidades, Maria Luiza Pinto, Diretora Executiva de 
Desenvolvimento Sustentável e Leonardo Bauer, do Universia.   

 
Os professores aplicaram na prática seus projetos nas universidades em que 

atuam, dando aulas para os cursos de economia e administração. Confira os cases em  
http://www.santander.com.br/praticasdeeducacao. 
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