




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 uma família americana, assistem aulas em escolas de ensino 
médio, participam de atividades de voluntariado e fazem apresentações sobre o 
Brasil.  



Pré-requisitos: 



 Ter nacionalidade brasileira; 
 

 Ter entre 15 e 18 anos (candidatos não poderão ter mais que 18 ou menos 
que 15 anos até dia 31 de janeiro de 2015); 
 

 Ter pouca ou nenhuma experiência anterior no exterior; 
 

 Jamais ter viajado para os Estados Unidos; 
 

 Ter boa fluência oral e escrita em inglês; 
 

 Ser aluno do ensino médio na rede pública; 
 



 

 Pertencer à camada sócio-econômica menos favorecida; 
 

 Ter excelente desempenho escolar; 
 

 Ter perfil de liderança e iniciativa; 
 

 Ser comunicativo; 
 

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

 Estar atualmente engajado em atividades de responsabilidade 
social/voluntariado e comprovar ao menos 12 meses – contínuos ou não – de 
voluntariado. 



O que o 
programa cobre? 



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

 Orientação pré-partida em Brasilia;  

 Ajuda para obtenção do visto de intercâmbio; 

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

 Hospedagem e alimentação;  

 Seguro saúde para a viagem;  

 Kit básico com roupas de inverno; 

 Cartão telefônico para ligações para o Brasil. 



Responsabilidades 
financeiras do 
participante: 



 

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

 Dinheiro para gastos extras durante a 
viagem (compras pessoais, 
telefonemas cujos custos excedam o 
valor repassado pelo programa, etc.) 
. 



Como participar: 



Acesse a página do Facebook dos Jovens Embaixadores 
 
 
 
 
 

 www.facebook.com/JovensEmbaixadores 
 

http://www.facebook.com/JovensEmbaixadores


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



O que acontece durante 
o programa? 



http://jes.embaixadaamericana.org.br/wp-content/uploads/2015/01/IMG_22077187479148.jpg


Cheguei até a fase 
da competição 
nacional mas não fui 
selecionado para o 
programa nos EUA... 



 Imersão total em inglês durante uma semana no mês de julho para os semi-
finalistas do processo seletivo ao Programa Jovens Embaixadores. 

 

 Todos os custos com viagem, hospedagem, alimentação e atividades 
educacionais/culturais/sociais dentro do programa são cobertos pela 
Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil. 

 

 O programa é implementado por centros binacionais Brasil-Estados Unidos. 

 Em 2015, 126 jovens do Brasil todo serão beneficiados no EIP de Brasília.  





Siga-nos: 
Website:   http://brazil.usembassy.gov/ 

www.facebook.com/JovensEmbaixadores 

www.twitter.com/jovensemb 

www.flicker.com/photos/embaixadaeua-brasil 

http://brazil.usembassy.gov/
http://www.facebook.com/JovensEmbaixadores
http://www.twitter.com/jovensemb
http://www.flicker.com/photos/embaixadaeua-brasil
http://www.flicker.com/photos/embaixadaeua-brasil
http://www.flicker.com/photos/embaixadaeua-brasil

