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Vencedores do Academicxs Game 2.0 
embarcam para jornada empreendedora 

em Boston 
 
São Paulo, 11 de julho de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
Na próxima sexta-feira (13), os 30 vencedores do Academicxs Game 2.0 terão uma pequena amostra 
de tudo o que vivenciarão no intercâmbio. Com música, idioma e sabores dos Estados Unidos, os 
premiados serão recepcionados na Arena Santander, na Universidade de São Paulo (USP). No final de 
semana após o encontro, os ganhadores embarcarão rumo a Boston, para curso de 
Empreendedorismo de duas semanas na Babson College.  
 
A ocasião será conduzida pela superintendente do Santander Universidades, Priscila Anjos e contará 
com a presença do Diretor da Universia, Anderson Pereira e de Larissa Lima, ex-bolsista ganhadora da 
primeira edição do game, que dará seu contará sua experiência aos futuros viajantes. A Babson College 
é reconhecida como melhor escola de Empreendedorismo dos Estados Unidos, pela U.S. News & 
World Report.  
 
Na avaliação da Superintendente do Santander Universidades, Priscila Anjos, os vencedores terão uma 
oportunidade ímpar em suas vidas. “Além de uma experiência internacional, que comprovadamente 
aumenta a empregabilidade de um jovem ao se formar, os vitoriosos do Academicxs Game 2.0 terão 
a oportunidade de mergulhar fundo no empreendedorismo, tema que o banco como um todo apoia 
fortemente. Um profissional empreendedor não só pode ter um negócio próprio como também está 
sendo disputado pelas grandes corporações”, pondera.  
 
Para a ex-bolsista Larissa Lima, a experiência foi muito positiva, intensa. “Foram duas semanas na 
melhor universidade de empreendedorismo do mundo. Muito conteúdo, em período integral de aula. 
Professores muito bem preparados. Todos eles também lecionam em Harvard. Tínhamos aulas 
práticas e teóricas. A prática era sempre incitante, desafios bem complexos. Em geral, problemas reais 
de empreendedores que se tornaram bilionários, mas tiveram esses obstáculos no caminho” revelou. 
“O aprendizado auxilia na minha vida profissional, em que atuo com gestão de projetos, do início ao 
fim. O raciocínio organizacional, o pensamento tático e estratégico. Tudo se aplica”, acrescenta.  
 
Os vencedores são estudantes de 18 instituições diferentes, entre públicas e privadas, de 8 estados 
brasileiros: SP, MG, RJ, RS, PR, DF, BA e CE. Para o embarque, eles serão recebidos com um cardápio 
típico americano. O game engajou mais de 23 mil universitários de todo o País e foi promovido pelo 
Santander Universidades, que por sua vez também será o responsável por todos os custos 
relacionados as passagens aéreas, hospedagem, alimentação e material didático. Ao final do curso, os 
participantes recebem um certificado oficial da universidade.  
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Mais informações disponíveis:  
No site:  
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/Paginas/academicxs-game-universia.aspx  
No Facebook: www.facebook.com/santanderuniversidades  
 
Santander Universidades  
O Santander foi reconhecido pelo ranking Global Fortune 500 como a empresa que mais investe em 
educação no mundo. Criado há mais de 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 €1,6Bi em todo o mundo. Até hoje, já foram concedidas mais de 290 mil 
bolsas de estudos em 21 países, nos quais mantém parceria mais de 1,1 mil universidades. No Brasil, 
são mais de 300 instituições conveniadas. 
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