


Santander Universidades
Investir em educação é investir em quem ainda vai mudar o mundo.

Os Prêmios Santander Universidades 

reforçam nosso compromisso com a 

educação superior e com o 

desenvolvimento do nosso país. 

Prêmio Santander 

Empreendedorismo

Ensino

PesquisaExtensão

Prêmio Santander    
Universidade Solidária

Prêmio Santander  
Ciência e Inovação

Gestão

Prêmio 

Guia do Estudante 

Destaques do Ano

Saiba mais

Prêmios Santander Universidades 
Conectando grandes ideias, valorizando grandes projetos.

O Santander, através da Divisão Global Santander

Universidades, colabora há mais de 15 anos com as

universidades com uma iniciativa única no mundo, o que lhe

destaca do resto dos bancos e instituições financeiras nacionais

e internacionais.

Para o Santander o investimento no ensino superior é a forma

mais direta e eficaz de apostar no desenvolvimento dos países

em que está presente e por meio do Santander Universidades

reforça seu compromisso de longo prazo com a comunidade

acadêmica.

Desde a criação do Santander Universidades, em 1996, foram

investidos mais de 1,4 bilhão de reais apoiando Instituições de

Ensino Superior, alunos, professores e colaboradores. E, até

2015, o presidente Emílio Botín anunciou o investimento de mais

600 milhões de euros destinados a apoiar projetos universitários

e convênios com as universidades.

Desde 2010, os Prêmios Santander Universidades ampliaram seu

escopo para impactar toda a cadeia de valor do mundo das

universidades e apoiar os pilares estratégicos da gestão acadêmica:

ensino, pesquisa e extensão. E assim, transformar em realidade os

projetos de alunos, professores, pesquisadores e instituições de

Ensino Superior.

A premiação, neste ano, ultrapassa a soma de R$ 1 milhão em

prêmios, contemplando 10 bolsas de empreendedorismo na Babson

College para os alunos e professores vencedores do Prêmio

Santander Empreendedorismo e mais 12 bolsas de pesquisa para os

finalistas do Prêmio Santander Ciência e Inovação. Além de todos os

inscritos serem contemplados com curso online de empreendedorismo

da Babson College, desenvolvido exclusivamente para o Santander

Universidades Brasil.



Pesquisa Ensino Extensão Gestão Acadêmica

Estimular a pesquisa 

científica

Fomentar o 

empreendedorismo 

Fortalecer a extensão 

universitária apoiando 

projetos sociais

Prêmio de Destaque às IES 

Pesquisador - doutor Aluno/Professor

IES

(professor, alunos e 

comunidades menos 

favorecidas)

IES

1.Indústria                   

2.Saúde          

3.Biotecnologia 

4.Tecnologia da Informação, 

da Comunicação e Educação

1.Economia Criativa 

2.Empresas de Base Tecnológica

3.Setores Tradicionais

4.Biotecnologia e Saúde         

5.Jovem Empreendedor Comunitário

1. Combate à evasão

2. Internacionalização

3. Sustentabilidade

4. Integração entre Pós-

Graduação e Graduação

-

R$ 200 mil
R$ 50 mil por categoria

12 Bolsas Ibero-Americanas 
(finalistas)

R$ 250 mil
R$ 50 mil por categoria

10 Bolsas Babson College

R$ 400 mil
R$ 50 mil por projeto

4 IES

Divulgação em veículos 

de expressão nacional

Cerimônia  Nacional de Premiação



REALIZAR PROJETOS PARA 

TRANSFORMAR A SOCIEDADE.

JUNTOS, FAZENDO ACONTECER.

Para mais informações e inscrições, acesse: 

www.santander.com.br/universidades

www.facebook.com/santanderuniversidades


