
Prezados (as) Senhores (as), 

 

Seguem, para conhecimento e divulgação em sua Unidade, informações sobre o Prêmio 

Guia do Estudante - Destaques do Ano 2013, cujo objetivo é reconhecer as instituições 

que mais se destacaram nos últimos doze meses - de julho de 2012 a junho de 2013 - em 

quatro aspectos ou áeas do mundo acadêmico, a saber: uso de recursos tecnológicos; 

autoavaliação institucional; parceria com o setor privado e investimentos em áreas 

estratégicas.    

 

O que é o prêmio 

 

O Prêmio Guia do Estudante – Destaque do Ano, que faz parte dos Prêmios Santander 

Universidades 2013, tem como objetivo reconhecer as instituições de ensino superior 

(IES) que mais se destacaram nos últimos doze meses – de julho de 2012 a junho de 

2013 – em quatro aspectos do mundo acadêmico. Essas áreas são definidas, em cada 

edição, de acordo com os temas mais relevantes para o desenvolvimento da educação 

superior em nosso país. Para 2013, as categorias são:  

 

Uso de recursos tecnológicos: identificar as IES que fazem uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação na busca de melhores resultados, tanto no que se refere ao 

processo de ensino e aprendizagem de seus alunos como às questões relativas à gestão 

acadêmica. 

 

Autoavaliação institucional: para além das exigências legais (Sinaes, do MEC), 

reconhecer as IES que desenvolveram os mais eficazes processos de autoavaliação e/ou, 

que a partir deles, conseguiram implementar mudanças que contribuíram para a 

melhoria do seu desempenho acadêmico. 

 

Parceria com o setor privado: apontar as IES que mais têm atraído investimentos do 

setor privado e que melhores resultados têm demonstrado na aplicação em projetos e 

pesquisas, de modo a promover um rico intercâmbio entre universidade e setor 

produtivo. 

 

Investimentos em áreas estratégicas: selecionar as melhores iniciativas desenvolvidas 



pelas IES que estejam relacionadas à formação de profissionais para as áreas 

estratégicas para o desenvolvimento do país (contempladas no Programa Ciência sem 

Fronteiras, do governo federal). 

 

Inscrições 

 

A inscrição, que pode ser feita até 17 de setembro de 2013, se dá por meio do 

preenchimento de um formulário eletrônico, acessado pelo link abaixo: 

http://universidades.ciatech.com.br 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a redação pelo e-mail 

premiodestaquesdoanoge@abril.com.br .  

 

Em caso de submissão de proposta a este Edital, solicitamos que nos remeta cópia da 

mesma, através do e-mail cge@proex.ufmg.br, para fins acompanhamento desta Pró-

Reitoria.  

 

Atenciosamente, 

 
Pró-Reitoria de Extensão 

Diretoria de Fomento à Extensão 

Fone: +55 (31) 3409.4637/3928 

Endereço: Av. Antônio Carlos, 6627 - Sala 6024 - 6º andar - Prédio da Reitoria - Bairro 

Pampulha 

CEP 31270-901 - Belo Horizonte - MG 
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