


Intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos para estudantes brasileiros de 
destaque na rede pública com perfil de liderança, que são voluntários em suas 
comunidades e que falam inglês. 
 
A viagem acontece em janeiro – a primeira semana em Washington, DC, visitando 
escolas, projetos sociais e, também, participando em oficinas de liderança. Em 
seguida, divididos em sub-grupos, os JEs viajam para outras partes dos EUA, onde são 
hospedados por famílias americanas, assistem a aulas em escolas de ensino médio, 
participam de atividades de voluntariado e fazem apresentações sobre o Brasil.  



Pré-requisitos: 



Ø  Ter nacionalidade brasileira; 

Ø  Ter entre 15 e 18 anos (candidatos deverão ter ao menos 15 anos em 
08/01/2019 e não poderão completar 19 até 03/02/2019); 

Ø  Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior (caso já tenha 
participado de outro intercâmbio, este não pode ter excedido 20 dias); 

Ø  Jamais ter viajado para os Estados Unidos; 

Ø  Ter boa fluência oral e escrita em inglês; 

Ø  Ser aluno do ensino médio na rede pública; 



Ø  Pertencer à camada socioeconômica menos favorecida; 

Ø  Ter excelente desempenho escolar; 

Ø  Ter perfil de liderança e iniciativa; 

Ø  Ser comunicativo; 

Ø  Possuir boa relação em casa, na escola e na comunidade; 

Ø  Estar atualmente engajado em atividades de responsabilidade 
social/voluntariado, além de comprovar já ter realizado ao 
menos 12 meses – contínuos ou não – de voluntariado. 



O que o programa cobre? 



Ø  Passagens domésticas e internacionais de ida e volta para 
os EUA; 

Ø  Orientação pré-partida em Brasília;  

Ø  Ajuda para obtenção do visto de intercâmbio; 

Ø  Implementação do programa nos EUA (agenda de 
atividades, coordenação, transporte local, viagens internas, 
etc.);  

Ø  Hospedagem e alimentação; 

Ø  Atividades culturais;  

Ø  Seguro saúde para a viagem;  

Ø  Kit básico com roupas de inverno. 



Responsabilidades 
financeiras do 
participante… 



Ø  Custos com a emissão do passaporte 
(participante e/ou instituição parceira);  

Ø  Dinheiro para despesas pessoais durante 
a viagem (compras, telefonemas, 
excesso de bagagem, etc). 



Como participar: 



Acesse a página do Facebook dos Jovens Embaixadores: 

	
	
	
	
	
	
	

 www.facebook.com/JovensEmbaixadores 

	





Caso você passe por todas as etapas e, ao final, seja 
selecionado como Jovem Embaixador... 



O que acontece durante o programa? 







Quem torna este sonho possível: 


