
 

Santander Universidades e UCLA (EUA) 
abrem inscrições de programas para 

mulheres líderes 
 

 W30 e W50 são iniciativas voltadas ao público feminino no âmbito 
acadêmico e empresarial 

 
 Os cursos exclusivos e disputados já contaram com a participação de 19 

brasileiras desde 2011 
 

 As inscrições até o dia 31 de março no site da Universidade da Califórnia: 
www.anderson.ucla.edu/  

 
 
São Paulo, 19 de janeiro de 2014 – Em parceria com a University of California - 

Los Angeles (UCLA), o Santander Universidades abre inscrições para dois programas 
de capacitação voltados exclusivamente para o público feminino: W30 e W50, com 
conteúdo focado nas lideranças do meio acadêmico e empresarial. Ambos recebem 
inscrições até 31 de março de 2015. Proficiência em inglês é requisito indispensável 
para que as candidatas sejam aprovadas. 

A terceira edição do W30 será realizada de 15 a 18 de junho de 2015. Durante o 
período, as alunas terão discussões sobre Liderança, Inteligência Organizacional e 
Pensamento Focado no Futuro. As participantes serão selecionadas a partir da rede 
de colaboração do Santander Universidades, que conta com mais de 1.100 instituições 
conveniadas em todo mundo e devem ser mulheres atuantes em áreas de gestão e 
administração de instituições acadêmicas. As inscrições devem ser feitas no 
site:  http://www.anderson.ucla.edu/santanderw30. 

Já o Programa W50, que está em sua quarta edição, é um curso presencial que 
ocorrerá entre os dias 14 e 19 de junho de 2015, com foco em mulheres 
empreendedoras, na faixa de 35 a 40 anos. O programa abordará temas como 
Liderança Estratégica, Governança Corporativa, Sucessão, entre outros. Desde que 
foi criado, 150 mulheres de todo o mundo já participaram do curso, dentre elas 14 
brasileiras. As inscrições devem ser feitas no 
site:  http://www.anderson.ucla.edu/santanderw50.  

“As mulheres assumiram de vez um importante papel acadêmico e empresarial na 
sociedade brasileira. Estes programas têm como objetivo capacitá-las para que 
desempenhem ainda melhor seus papéis”, afirma Jamil Hannouche, diretor do 
Santander Universidades Brasil. 

As candidatas selecionadas serão notificadas na semana de 20 de abril diretamente 
pela Universidade da Califórnia. A bolsa de estudos inclui a inscrição, materiais do 
curso e hospedagem, somente o deslocamento será por conta das selecionadas. 
 
Relações com a Imprensa - imprensa@santander.com.br 
(11) 3553-7061/5157/5244/5106/5166 
SAC 0800 762 7777 / Ouvidoria: 0800 726 0322 
www.santander.com.br / twitter.com/santander_br 
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