
PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES 

 

De acordo com a informação presente no Boletim COPED_289, no dia 25 de junho de 

2019 (terça-feira), a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, em parceria 

com as organizações públicas e privadas, entre a quais a Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo – SEDUC-SP, abrirá as inscrições para a 18ª edição do 

Programa Jovens Embaixadores. 

 
SOBRE O PROGRAMA 
 
O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da 

Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com organizações públicas e 

privadas.  Entre os nossos principais colaboradores estão o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação – CONSED, a ampla rede de Centros Binacionais Brasil-Estados 

Unidos – BNCs, além de empresas que demonstram um claro comprometimento com a 

responsabilidade social corporativa: FedEx, MSD e IBM. 

Criado em 2002, o programa tem como alvo alunos brasileiros que são exemplos em 

suas comunidades, em termos de liderança, atitude positiva, trabalho voluntário, 

excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. O programa visa fortalecer o 

ensino público por meio desses alunos, transformando-os em modelos para as suas 

comunidades. 

http://www.consed.org.br/
http://www.coligacaobnc.org/
http://www.fedex.com/
http://www.corporativo.msdonline.com.br/
http://www.ibm.com/br/pt/


O programa é bastante concorrido e recebe candidaturas de todo o Brasil. Os 

selecionados viajam em janeiro para um programa de três semanas nos Estados Unidos. 

Durante a primeira semana, conhecem a capital daquele país e seus principais 

monumentos, participam de reuniões com organizações do setor público e privado, 

visitam escolas e projetos sociais e participam de oficinas sobre liderança e 

empreendedorismo jovem. 

Após a semana em Washington, os participantes são divididos em grupos menores e 

viajam para diferentes estados nos EUA, onde são recebidos por famílias-anfitriãs, 

frequentam aulas em escolas locais e interagem com estudantes americanos da mesma 

idade, participam de atividades de responsabilidade social e cultural nas comunidades 

e fazem apresentações sobre o Brasil. 

A experiência de ser um Jovem Embaixador oferece a esses excepcionais estudantes a 

oportunidade de expandir os seus horizontes, ao mesmo tempo em que eles nos 

auxiliam no fortalecimento dos laços de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil 

e os Estados Unidos. (Disponível em: https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-pt/programa-jovens-

embaixadores/)  

 

Para maiores informações, acesse https://br.usembassy.gov/pt/education-culture-

pt/programa-jovens-embaixadores/ ; https://www.facebook.com/JovensEmbaixadores 
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