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A Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais da Universidade Federal 

do Amapá (PROCRI-UNIFAP) divulga abaixo os Prêmios Santander Universidades, edição 2013. 

Segundo o Banco Santander, em nove edições foram cerca de 29 mil inscrições, 98 projetos 

reconhecidos e R$ 5 milhões em prêmios. Agora, em 2013, os melhores projetos receberão R$ 

2 milhões em prêmios – o dobro em relação à edição passada – e bolsas de estudos 

internacionais. Além disso, todos os participantes inscritos poderão realizar gratuitamente o 

curso on-line de empreendedorismo, desenvolvido e certificado pela Babson College, 

universidade norte-americana reconhecida mundialmente nessa área. Ao todo, são quatro 

grandes premiações que visam à realização de grandes projetos: 1. Prêmio Santander 

Empreendedorismo, 2. Prêmio Santander Ciência e Inovação, 3. Prêmio Santander 

Universidade Solidária e 4. Prêmio Guia do Estudante – Destaques do Ano. 

 

1. Prêmio Santander Empreendedorismo 

Objetivo: Apoiar e reconhecer a criação e o desenvolvimento de projetos de estudantes com 

perfil e postura empreendedores. 

Público: Graduandos e Pós-graduandos matriculados em Instituições de Ensino Superior 

reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). 

CATEGORIAS: 

1. Biotecnologia e Saúde 

2. Economia Criativa 

3. Empresas de Base Tecnológica 

4. Setores Tradicionais 

5. Jovem Empreendedor Comunitário 

PREMIAÇÃO1: 

R$ 500 mil² em prêmios 

Todos os inscritos poderão realizar um curso on-line de empreendedorismo, certificado pela 

Babson College. 

Os até 15 finalistas terão os seus projetos avaliados, receberão feedback e treinamento para a 

apresentação a uma banca de executivos de renome no Brasil, com despesas de transporte e 

hospedagem pagas pela organização. 
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Os até 15 finalistas ganham uma licença do Software MakeMoney, que ajuda a construir, 

gerenciar e orientar o processo de elaboração de Planos de Negócios 

Os vencedores de todas as categorias e seus professores-orientadores ganham uma bolsa de 

estudos cada na Babson College, em Boston nos EUA. 

1 O prêmio é de R$ 100 mil por categoria/vencedor, valor líquido. 

2 No caso de participação em equipe, a premiação (R$ 100 mil, em valor líquido, e um curso na 

Babson College) será entregue ao líder nomeado para representá-la. 

 

2. Prêmio Santander Ciência e Inovação 

Objetivo: Estimular a produção da pesquisa científica, de caráter inovador, da comunidade 

acadêmica e reconhecer os esforços de pesquisadores brasileiros em prol do progresso da 

sociedade. 

Público: Pesquisadores-doutores formados e que sejam docentes em Instituições de Ensino 

Superior reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). 

CATEGORIAS: 

1. Indústria 

2. Tecnologia da Informação, da Comunicação e Educação 

3. Biotecnologia 

4. Saúde 

PREMIAÇÃO1: 

R$ 400 mil em prêmios 

Todos os inscritos poderão realizar um curso online de empreendedorismo, certificado pela 

Babson College. 

Bolsas de estudos Ibero-americanas para os até 12 finalistas. 

1 O prêmio é de R$ 100 mil por categoria/vencedor, valor líquido. 
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3. Prêmio Santander Universidade Solidária 

Objetivo: O prêmio busca contribuir com a formação cidadã do futuro profissional e para a 

inclusão social e econômica das comunidades, a partir do conhecimento gerado na troca entre 

a pesquisa, o ensino e o saber popular, apoiando projetos de desenvolvimento sustentável 

com ênfase em geração de renda. 

Público: Professores e Alunos que tenham interesse ou que já realizam projetos sociais de 

desenvolvimento sustentável com ênfase em geração de renda. 

PREMIAÇÃO1: 

R$ 800 mil em prêmios 

Todos os inscritos poderão realizar um curso online de empreendedorismo, certificado pela 

Babson College. 

Bolsas de estudos Ibero-americanas para os até 12 finalistas. 

1 O prêmio é de R$ 100 mil por categoria/vencedor, valor líquido. 

 

4. Prêmio Guia do Estudante - Destaques do Ano 

Objetivo: Criado pela redação do Guia do Estudante, da Editora Abril, ele tem como objetivo 

premiar e reconhecer ações e projetos de excelência realizados pelas Instituições de Ensino 

Superior (IES) em quatro diferentes áreas relacionadas ao mundo acadêmico. 

Público: Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação). 

CATEGORIAS: 

1. Uso de recursos tecnológicos 

2. Autoavaliação institucional 

3. Parceria com o setor privado 

4. Investimentos em áreas estratégicas 

PREMIAÇÃO: 

Todos os inscritos poderão realizar um curso online de empreendedorismo, certificado pela 

Babson College. 

Troféu na cerimônia dos Prêmios Santander Universidades. 

Menção nas principais revistas da Editora Abril em âmbito nacional. 
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Para maiores detalhes e inscrição: 

http://www.santander.com.br/portal/wps/gcm/package/wps/universidades_21082013_82507

.zip/correntistas_conta_premios.htm 

 

______________________________________________ 

Gutemberg de Vilhena Silva  

Pró-Reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais 
Portaria nº728/2013-UNIFAP 
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