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Nota de Imprensa 

 

Santander Universidades e Rádio Mix desafiam os universitários 
Vencedor será premiado com bolsa para estudar espanhol em Barcelona (ES) 
 
São Paulo, 09 de outubro de 2014 – A partir de hoje, com exclusividade na Anhembi-
Morumbi, Mackenzie, PUC-SP e UNIP os alunos serão testados em seus conhecimentos gerais 
no desafio Pensa Rápido da Rádio Mix, promovido pelo Santander Universidades pela primeira 
vez ao vivo em instituições de ensino superior. 

O desafio é composto por duas fases. Na etapa um, será montado, em cada 
universidade, um estande onde acontecerá a disputa entre os 40 primeiros alunos que se 
inscreverem no próprio estande. Destes, cinco participarão do Quiz que escolherá um aluno 
representante de cada universidade para participar da grande final. 

A segunda etapa será realizada na primeira semana de novembro, no auditório da 
Torre Santander. O grande vencedor ganhará uma bolsa para estudar espanhol, em Barcelona 
(ES), durante quatro meses. No prêmio, estão incluídos passagens, hospedagem, o curso e 
uma ajuda de custo no valor de R$ 3 mil para despesas extras. Os demais finalistas ganharão 
um iPad e uma mochila da Ferrari cada um. 
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Santander Universidades 
 A Divisão Global Santander Universidades mantém mais de 1.100 convênios com instituições 
de ensino superior de todo mundo, dos quais 450 são acordos com IES brasileiras. Desde a 
criação da Divisão Global do Santander Universidades, em 1996, já foram investidos mais de 
2,8 bilhões de reais em iniciativas de apoio à educação no mundo e mais 700 milhões de euros 
serão investidos até 2018. Já foram concedidas mais de 95 mil bolsas de estudos nos países 
onde está presente, e a atuação tem como base um modelo único no mercado que reúne 
equipes para atender a cadeia de valor formada pelas instituições, alunos, professores, 
pesquisadores e funcionários administrativos. 

 


