
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Vencedores do ACADEMICXS GAME embarcam para curso 
de empreendedorismo em Boston 

 
 Os 20 ganhadores receberam bolsas de estudos para o curso na Babson College; 

 O ACADEMICXS GAME II será lançado ainda no segundo semestre deste ano. 
  

São Paulo, 04 de julho de 2017 - Após quatro meses de uma disputa acirrada, que envolveu mais 
de 40 mil universitários, o Santander Universidades promove evento de embarque dos 20 estudantes 
com maior pontuação no ACADEMICXS GAME. A despedida será neste domingo, 9 de julho, às 
14h30, na Arena Santander (Avenida Professor Luciano Gualberto, 731 – Praça dos Bancos/USP 
Cidade Universitária). Eles ganharam bolsas de estudos da Babson College – uma das melhores 
escolas de negócios do mundo – com todas as despesas pagas. Os vencedores participarão do curso 
de Empreendedorismo que a escola de negócios realiza durante as férias de julho.   
 
A grande novidade, tanto para quem participou e não ganhou quanto para quem quer conhecer o 
jogo, é que uma nova edição será iniciada no segundo semestre deste ano. Lançada em janeiro, a 
competição busca promover a internacionalização dos universitários de uma maneira inovadora, 
testando de forma divertida os níveis de proficiência em inglês, conhecimentos gerais e perfil 
empreendedor.  
 
“Estamos muitos felizes com o interesse dos jovens, por isso resolvemos lançar o ACADEMICXS 
GAME II no início do segundo semestre deste ano. Essa é mais uma iniciativa para mostrar aos 
jovens que o Banco é mais que um prestador de serviços financeiros, é um parceiro em todas as 
etapas da vida. Estamos sempre em busca de meios de promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos nossos clientes”, explica o diretor do Santander Universidades, Ronaldo Rondinelli. 
Assim como na primeira versão, o game estará disponível para todos os clientes do Santander, mas 
somente os universitários disputam as bolsas de ensino. Para iniciar o jogo, o participante deverá 
criar seu avatar e passar pelas trilhas liberadas em blocos de atividades, semanalmente, sobre 
conhecimentos gerais, empreendedorismo, idioma, entre outros temas. Para participar da segunda 
versão, é só baixar o APP Universitários e esperar pelo início da disputa.  
 
Mais informações: 
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/academicxs-game.aspx 
 
Santander Universidades 
O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe em 
educação no mundo. Criado há 20 anos, o Santander Universidades é pioneiro em desenvolver uma 
oferta adequada para cada fase de vida do estudante e investe fortemente na educação superior: 
desde 1996, foram mais de R$ 4 bilhões em todo o mundo. Até hoje, já foram concedidas mais de 
140 mil bolsas de estudos em 21 países, nos quais mantém parceria com cerca de 1,2 mil 
universidades. No Brasil, são cerca de 400 instituições conveniadas. 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/academicxs-game.aspx


 

 

 

 

      
 

 

 

 

 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 


