W7M Gaming e ESEG promovem o
2º Challenge Day de e-Sports
Ação, que visa arrecadar doações para a ABEUNI, acontece dia 12/08 na sede da faculdade em
São Paulo e reúne atletas e influenciadores
No próximo dia 12 de agosto, a W7M Gaming promove junto com a ESEG o 2º Challenge Day,
dentro das instalações da faculdade. O evento contará com disputas online e presenciais com
jogadores da organização e mesa redonda sobre a profissionalização dentro dos e-Sports.
Os fãs dos jogadores e da organização, que conta com Calango, Ghost, Fast e Less, poderão
desafiá-los para jogar Fortnite. Toda equipe de CS que estará presente para eletrizantes 1x1 com
os alunos e convidados. O Challenge Day, criado pela W7M Gaming, uma das maiores
organizações de e-Sports brasileira, dá a oportunidade aos fãs de jogar com profissionais, e irá
arrecadar doações para uma ação social feita pela ESEG junto à ABEUNI.
O evento contará com transmissão na Twitch e distribuição de brindes para os participantes do
evento.
Segundo Felipe Funari, Diretor de Esports da W7M Gaming, “A causa é muito nobre. A ESEG é
uma das escolas com melhores resultados em Engenharia e Gestão em São Paulo. Eles
acreditam nesse mundo conosco. Só mostra cada vez mais que a educação, tecnologia e games
andam lado a lado.”
“Buscamos sempre trazer para a ESEG este ambiente saudável e competitivo que está presente
na vida dos jovens. O evento dá aos nossos alunos a oportunidade de vivenciarem a emoção
de jogar com profissionais e conversar com pessoas que fazem parte deste novíssimo
ambiente. Como instituição de ensino, queremos preparar nossos alunos para viver este futuro
promissor”, diz Ricardo Hess, membro da direção da faculdade.
Confira os jogadores que estarão presentes no evento, que terá espaço para jogar ao vivo,
participar da mesa redonda e entrar neste novo universo.

W7M Gaming - Fortnite
Thiago “Calango” Limas Campos
Higor “Less” Gomes

W7M Gaming – CS GO
Felipe “skullz” Medeiros
Rafael "raafa" Lima
Leon "ryotzz" Felipe

Filipe "pancc" Martins
Antonio "realziN" Oliveira

Giovanni "GIO" Diniz (coach)
Challenge Day
Dia: 12/08/2019 - 16hs às 19h
Plataforma: PC
Transmissão: Twitch e Facebook

Sobre a ESEG
A ESEG – Escola Superior de Engenharia e Gestão é uma Instituição do Grupo Educacional Etapa.
Com 13 anos no mercado, oferece os cursos de graduação em Administração, Direito,
Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Economia além de programas de pósgraduação e extensão. A Instituição destaca-se com uma das melhores do setor, de acordo com
os conceitos de avaliação do MEC. Entre os seus diferenciais estão a introdução da cultura maker
e da inteligência artificial como programas fixos na formação de profissionais, o corpo docente,
o alto índice de empregabilidade dos alunos (passa dos 90%) e o Programa de Apoio ao Aluno,
iniciativa pioneira que oferece amplo respaldo ao processo de formação acadêmica e inserção
profissional dos estudantes.
Sobre a W7M
A W7M foi fundado em 2014 e é um conglomerado das empresas formado pela TGR Wealth,
Adfi, Ad.ez, Adsfast, L2Ad , W7M Media USA e W7M Gaming, criado por Fabiano Funari, Rafael
Pompeo e Felipe Funari, com capital totalmente nacional, mais de 15.000 campanhas de mídia
digital veiculadas em 2017.

