
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 

Prêmios Santander Universidades completam 11 anos e batem recorde 
de inscrições 

 
 

      Premiação recebeu mais de 23 mil projetos. 
 

      Prêmio Santander Empreendedorismo divulga os 150 melhores projetos. 
 

      Serão distribuídos mais de R$ 2 milhões em prêmios e bolsas de estudos 
internacionais da Babson College. 

 
 
São Paulo, 05 de outubro de 2015 - Os Prêmios Santander Universidades, convocados 
por Banco Santander a través da sua Área Corporativa Santander Universidades, 
completam 11 anos com número recorde em inscrições. No total, 23.893 projetos de 
universitários de graduação e pós-graduação, pesquisadores e acadêmicos em geral foram 
inscritos, em 2015. É um crescimento de 19% em relação a 2014.   No site 
www.santanderuniversidades.com.br/premios e na fanpage do Santander Universidades 
www.facebook.com/santanderuniversidades é possível conhecer os 150 melhores projetos 
do Prêmio Santander Empreendedorismo 2015. Dessa lista, sairão 45 semifinalistas e 15 
finalistas para a grande final. na cerimônia de premiação em 12 de novembro, no Hotel 
Grand Hyatt, na cidade de São Paulo. 
 
“É com muito orgulho que chegamos aos 11 anos de Prêmios Santander Universidades, 
fomentando o empreendedorismo, a pesquisa científica, a extensão universitária e os 
projetos de excelência na gestão universitária. Nesse período, contribuímos para que 
muitos sonhos se transformassem em realidade, startups fossem criadas e com isso 
efetivamente impactamos a realidade das pessoas e da sociedade como um todo. Temos 
certeza que estamos no caminho certo e que ainda há muito para ser feito em prol da 
educação superior no nosso País”, comemora Jamil Hannouche, diretor do Santander 
Universidades Brasil. 
            
Os Prêmios Santander Universidades são compostos por quatro grandes premiações: 
Prêmio Santander Empreendedorismo, Prêmio Santander Ciência e Inovação, Prêmio 
Santander Universidade Solidária e Prêmio Guia do Estudante – Destaques do Ano. Neste 
ano há a ênfase para o Agronegócio e para os Meios de Pagamentos. Cada projeto inscrito 
é avaliado por uma banca independente, formada por instituições reconhecidas nacional e 
internacionalmente: Academia Brasileira de Ciências, Editora Abril, Endeavor, Fundação 
Dom Cabral e UniSol. Em 2015, serão distribuídos mais de R$ 2 milhões em prêmios e 
bolsas de estudos da Babson College.  



 

 

 

 

      
 

 

             
Santander Universidades 
Os Prêmios são promovidos pelo Banco Santander, por meio de sua Área Corporativa 
Santander Universidades, pela qual mantém mais de 1.200 convênios com instituições de 
ensino superior de todo mundo, dos quais 445 são acordos com IES brasileiras. 
 
O Santander Universidades apoia as instituições acadêmicas por meio de acordos de 
colaboração, para o desenvolvimento de programas de incentivo ao estudo nacional, 
internacional e o empreendedorismo, projetos docentes, de pesquisa, ações para o uso de 
novas tecnologias e promover o relacionamento entre a Universidade e a Empresa, entre 
outras ações. Desde 1996, o Santander Universidades é o eixo de atuação social do banco 
e já destinou mais de um bilhão de euros em diversas iniciativas e projetos universitários e 
tem o compromisso de investir mais de 700 milhões de euros até 2018. 
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