Nota de Imprensa

Santander Universidades divulga vencedores do
Academicxs Game 2.0
Iniciativa premia 30 jogadores universitários com uma bolsa de estudo na Babson
College, nos EUA;
Universitários terão 2 semanas de curso focado em empreendedorismo;
São Paulo, 22 de dezembro de 2017 - Após quase quatro meses de disputa, o Academicxs Game
2.0 chegou ao fim. O jogo, desenvolvido pelo Santander Universidades, engajou mais de 23 mil
universitários de todo o País em um desafio de empreendedorismo que concedeu bolsas de estudo
na Babson College, nos Estados Unidos.
Os 30 primeiros alunos do ranking embarcarão em julho de 2018 para Boston, onde terão duas
semanas de curso em uma das instituições referência no tema de empreendedorismo no mundo, a
Babson College, que há 23 anos é reconhecida como melhor escola de Empreendedorismo dos
Estados Unidos pela U.S. News & World Report.
Na avaliação do diretor do Santander Universidades, Ronaldo Rondinelli, os vencedores terão uma
grande oportunidade de desenvolvimento pessoal. “Além de uma experiência internacional, que
aumenta a empregabilidade de um jovem ao se formar, os vitoriosos do Academicxs Game 2.0
poderão mergulhar fundo no empreendedorismo. Nosso intuito é estimular os universitários de
forma lúdica e dinâmica por meio do game e, por fim, contribuir para formação de forma
significativa. ”
A seleção se deu por meio de jogos com testes de proficiência em inglês, conhecimentos gerais e
perfil empreendedor dos jovens. As atividades do Academicxs foram liberadas semanalmente e
disponibilizadas em blocos de atividades com quantidade determinada de tarefas. Além da
pontuação nas atividades, era possível obter pontos extras mediante interação com produtos e
serviços do Banco, aumentando as chances de ganhar.
Os campeões são estudantes de 18 instituições diferentes, entre públicas e privadas, de 8 estados
brasileiros: SP, MG, RJ, RS, PR, DF, BA e CE. O ranking final com os vencedores está disponível
no APP Santander Universitário (disponível no Google Play e na App Store), e também pelo portal
www.santanderuniversidades.com.br.
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.
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