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BOLSAS DE ESTUDO

EMPREGO

EMPREENDEDORISMO

POSICIONAMENTO
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PRÊMIOS SANTANDER 
UNIVERSIDADES

Desde 2005, os Prêmios Santander 
Universidades reforçaram o nosso 
comprom isso com o ensino superior 
ao reconhecer, incentivar e premiar 
ideias e projetos relevantes de 
alunos, professores, pesquisadores 
e Instituições de Ensino Superior.

90.035
INSCRIÇÕES

R$ 11 milhões 
EM PRÊMIOS

161
VENCEDORES

EMPREENDEDORISMOEMPREENDEDORISMO
Histórico..
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PARA 2017, 
TEMOS GRANDES
NOVIDADES!
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Agora, mais do que premiar, 
o Santander Universidades vai 
acompanhar o desenvolvimento e 
dar apoio aos empreendedores, 
durante até 18 meses, para que seus 
negócios prosperem.

PARA 2017, 
TEMOS GRANDES
NOVIDADES!
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Programa completo de 
desenvolvimento de três perfis:

Universitário 
Empreendedor
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OBJETIVOS
Apoiar IDEIAS para se tornarem futuros 

negócios.

Capacitar microempreendedores a progredirem 
em seus negócios por meio do apoio de uma 

universidade.

Acelerar startups com alto potencial de 
crescimento.

ÁREA DE 
EXECUÇÃO Nacional Cidades de Maceió e Arapiraca - Alagoas, e o raio 

de até 150km de tais cidades Nacional

PÚBLICOS Alunos graduandos e pós graduandos

1) Microempreendedores clientes do “Prospera 
Santander Microcrédito” há, no mínimo, 1 ano, 
com faturamento anual de até R$360.000,00.

2) Instituições de Ensino Superior reconhecidas 
pelo MEC

Pessoas Jurídicas consideradas startups 
em fase de consolidação de seu modelo 

de negócio e de seu produto no 
mercado

DO APOIO PARA 
EXECUÇÃO DO 

PROJETO

• Todos os inscritos: acesso a curso 
online de empreendedorismo da 
Babson College;

• Os 4 melhores projetos participarão 
de um programa de pré-aceleração 
da ACE por 6 meses;

• O melhor projeto receberá R$ 100K 
+ curso presencial na Babson
College para líder e professor.

• Todos os inscritos: acesso a vídeo aulas de 
empreendedorismo desenvolvidos pela Aliança 
Empreendedora;

• O melhor projeto da universidade receberá R$ 
25K

• Os 5 Microempreendedores escolhidos 
receberão R$ 5K para investirem em seus 
negócios.

• Todos os inscritos: acesso a 
conteúdos de empreendedorismo 
desenvolvidos pela Endeavor Brasil;

• As 7 finalistas participarão de um 
programa exclusivo de aceleração da 
Endeavor Brasil por 6 meses;

• A melhor startup receberá R$ 100K 
+ curso presencial na Babson
College.

PARCEIROS Endeavor / ACE / Babson College Aliança Empreendedora Endeavor / Babson College

Universitário 
Empreendedor
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JUN JUL/AGO SET OUT NOV

CRONOGRAMA

Lançamento 
das inscrições

21
JUNHO

Final das inscrições 
para 
microempreendedores 
e abertura das 
inscrições para as 
universidades

27 e 07 
JULHO/AGOSTO

Final das 
inscrições

04
SETEMBRO

Divulgação 
dos melhores 

18
SETEMBRO

Divulgação dos 
semifinalistas 
e finalistas

16 e 30
OUTUBRO

Divulgação dos 
VENCEDORES

07
NOVEMBRO

Inscrições pelo APP Santander Universitário 
e/ou pelo Portal Santander Universidades:

www.santander.com.br/universidades > 
Empreendedorismo > Empreenda Santander
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SAVE THE DATE

07NOVEMBRO
Teatro Santander

São Paulo - SP
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Este é um encontro único em que 
são reunidos universitários, 
docentes e personalidades da 
área acadêmica para a celebração 
e reconhecimento de grandes 
empreendedores.
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PÚBLICO
Alunos de graduação e pós-
graduação matriculados em 
Instituições de Ensino 
Superior reconhecidas pelo 
MEC. 

OBJETIVOS
Apoiar IDEIAS para se 
tornarem futuros negócios. 

CATEGORIAS

Universitário 
Empreendedor
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ETAPAS

 150 ideias de destaque;

 45 semifinalistas;

 15 finalistas;

 4 melhores projetos;

 1 vencedor.

RECONHECIMENTO
Os autores dos 4 melhores projetos 
participarão de um programa exclusivo de pré-
aceleração da ACE por 6 meses. Dentre esses, 
um projeto será escolhido para receber R$ 100 
mil*, além de bolsas de estudo para o líder do 
projeto e seu professor orientador na Babson
College, em Boston, nos Estados Unidos. 

*O apoio financeiro deverá ser utilizado única e exclusivamente para o desenvolvimento e execução do projeto escolhido. A liberação dos recursos 
será efetuada de forma parcelada, após a comprovação do cumprimento das obrigações estabelecidas em cada etapa, no contrato que deverá ser 
assinado com o Santander 
** Este curso deve ser realizado até 04/09 

Todos os inscritos terão acesso a 
um curso online de 
empreendedorismo certificado 
pela Babson College.**

Universitário 
Empreendedor
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PÚBLICO
Microempreendedores clientes do 
Prospera Santander Microcrédito 
das cidades: Maceió e Arapiraca –AL 
e universidades da mesma região 
que se interessam em apoiá-los.

OBJETIVO
Capacitar microempreendedores 
a progredirem em seus negócios 
por meio do apoio de uma 
universidade.

CATEGORIAS
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* A inscrição dos microempreendedores deve ser efetuada por intermédio dos agentes de crédito 
**O apoio financeiro deverá ser utilizado única e exclusivamente para o desenvolvimento e execução 
do projeto escolhido. A liberação dos recursos será efetuada de forma parcelada, após a comprovação 
do cumprimento das obrigações estabelecidas em cada etapa, no contrato que deverá ser assinado 
com o Santander" 

As até 10 universidades finalistas 
receberão treinamento para o 
desenvolvimento do projeto que 
deverá ser apresentado conforme 
orientações da Aliança 
Empreendedora.

ETAPAS

 10 projetos de destaque;

 3 finalistas;

 1 vencedor que apoiará 5 
microempreendedores.

RECONHECIMENTO
A Universidade com melhor plano de capacitação 
receberá R$ 25 mil** e mentoria da Aliança 
Empreendedora por 6 meses para acompanhar 
os 5 microempreendedores escolhidos, que 
receberão R$5 mil** cada um, ao final do 
programa, para aplicarem em seus negócios. 

Todos os microempreendedores participantes 
terão acesso a vídeo-aulas, do programa 
“Tamo Junto”, disponibilizados pela Aliança 
Empreendedora, selecionados de acordo 
com o perfil de cada Microempreendedor
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PÚBLICO
Empreendedores de startups 
(com CNPJ) de todos os 
setores. Para essa categoria 
buscamos negócios 
estruturados para alavancarem 
seu crescimento

OBJETIVO
Acelerar startups com alto 
potencial de crescimento. 

CATEGORIAS
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ETAPAS

 100 startups de destaque;

 20 semifinalistas;

 7 finalistas;

 1 vencedora.

RECONHECIMENTO
As 7 finalistas participarão de um 
programa exclusivo de aceleração da 
Endeavor Brasil por 6 meses e a 
melhor startup receberá R$ 100 mil*, 
além de bolsas de estudo para os 
seus membros (limitado a 5 pessoas) 
para um curso Boot Camp na Babson
College, em Boston, nos Estados 
Unidos. 

*O apoio financeiro deverá ser utilizado única e exclusivamente para o desenvolvimento e execução do projeto escolhido. 
A liberação dos recursos será efetuada de forma parcelada, após a comprovação do cumprimento 
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App Santander Universitário e/ou 
www.santander.com.br/universidades > 
Empreendedorismo > Empreenda Santander

Acesse também:
facebook.com/santander
universidades

Incentive sua 
comunidade acadêmica 
a inscrever projetos!
Informações, Edital de Seleção e inscrições:


