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Programa leva alunos de escolas públicas aos EUA
Luísa Pécora, iG São Paulo
26/04/2010 18:02
Estudantes brasileiros já podem se inscrever na nona edição
do programa de intercâmbio cultural Jovens Embaixadores
Estão abertas as inscrições para a nona edição do “Jovens
Embaixadores”, programa que levará 35 alunos de escolas
públicas brasileiras para um intercâmbio cultural de três
semanas nos Estados Unidos. Patrocinado pela Embaixada
americana, o projeto criado em 2002 já levou 212 estudantes
do Brasil aos EUA.
Segundo o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, o programa pioneiro é considerado “modelo” para
os estabelecidos posteriormente em outros 16 países. O objetivo é ajudar os estudantes a aprimorar o inglês,
formar lideranças e reforçar o vínculo entre os dois países. “O projeto é muito importante para nós porque constrói
pontes entre jovens brasileiros e americanos”, afirmou Shannon. “Eles representam o futuro e são nossa
prioridade.”
Em entrevista ao iG, o embaixador listou as características que a comissão julgadora procura ao selecionar os
jovens com idade entre 15 e 18 anos que participarão do projeto. “Eles devem ser bons alunos, fazer serviço social
em suas comunidades e dominar suficientemente o inglês para morar com uma família americana e conseguir se
comunicar”, afirmou. “Além disso, precisam ter vontade de se destacar, de ter êxito na vida e de trabalhar.”
O processo seletivo inclui provas orais e escritas. Na primeira etapa da viagem, que ocorre em janeiro, o grupo
passa uma semana em Washington visitando instituições do governo e aprendendo sobre a cultura dos EUA.
Depois, os alunos passam duas semanas hospedados em casas de famílias americanas em diferentes Estados do
país.
Encontro com Michelle Obama
Para o grupo de brasileiros que participou da edição mais recente do projeto, a passagem por Washington incluiu
um compromisso e tanto: um encontro de 30 minutos com a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama,
na Casa Branca. “Achamos que íamos ficar bem longe dela, mas entramos na sala e vimos que as cadeiras
estavam em círculo”, conta a jovem embaixadora Aline Pinto, 18 anos, que mora em Belém (PA). “Quando ela
chegou, ninguém acreditava, alguns até choraram.”

Foto: Divulgação/Casa Branca
Primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, encontra os estudantes brasileiros
Os alunos puderam fazer perguntas e ouviram Michelle falar sobre sua trajetória e a importância de o grupo utilizar
sua experiência para ajudar outras pessoas. “Foi algo especial e importante para ela também”, disse Shannon,
que contou ter recebido uma carta na qual a primeira-dama falou sobre a satisfação de ter-se reunido com os
estudantes e a vontade de participar de novos encontros.
Aline pretende seguir o conselho da primeira-dama e não deixar a experiência parar por aqui. A estudante, que há
três anos é voluntária de um projeto social que leva assistência médica à população ribeirinha da Amazônia, quer
estudar Relações Internacionais e trabalhar em programas educacionais para jovens. “A viagem foi só o primeiro
passo, só o início da jornada”, afirmou.
Bolsas de estudo
Camila Sanches, 18 anos, também voltou da viagem cheia de planos. A estudante, que já fazia trabalho social
com crianças carentes, passou a ser professora voluntária de inglês e música em Recife (PE), onde mora.
As aulas serão interrompidas em julho, quando Camila voltará aos Estados Unidos, agora como estudante da
Cushing Academy, um centro educacional localizado em Ashburnham, Massachussetts. Após o término do
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programa, alguns dos jovens embaixadores recebem bolsas de estudos, e neste ano Camila foi uma das
escolhidas.
No evento que anunciou os vencedores, ela roubou a cena: vibrou muito, chorou copiosamente e distribuiu
abraços – a repórter, por exemplo, recebeu dois. “É só alegria”, disse a estudante sobre a experiência nos EUA.
“Só a oportunidade de aprimorar meu inglês já foi ótima, pois aqui eu não tinha com quem conversar”, afirma.
Os interessados em participar da edição de 2011 devem fazer sua inscrição na página dos Jovens Embaixadores
no Facebook até 5 de agosto.
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Embaixada dos EUA lança projeto Jovens Embaixadores
Luciana Alvarez - O Estado de S. Paulo
26 de abril de 2010 | 12h 26
Programa seleciona alunos de escolas públicas de todo o País para intercâmbio cultural de 3 semanas
26 de abril de 2010 | 12h 26
Luciana Alvarez - O Estado de S. Paulo
A embaixada americana no Brasil lança nesta segunda-feira, dia 26, a 9.ª edição do programa Jovens
Embaixadores, que leva estudantes de escolas públicas do País para um intercâmbio de três semanas nos EUA.
Podem se inscrever alunos de ensino médio com bom desempenho, que façam trabalho voluntário e tenham
fluência em inglês. Neste ano, serão oferecidas 35 vagas.
Durante o lançamento, o embaixador Thomas Shannon anunciará também a concessão de dez bolsas de estudo
em cursos de verão nos Estados Unidos para alguns dos "jovens embaixadores" de edições anteriores.
Segundo Shannon, o projeto traz benefícios para os dois países envolvidos. "O governo americano sabe que os
jovens vão determinar o futuro do mundo e é importante ter uma maneira de se comunicar com os brasileiros",
disse. "Identificamos jovens com capacidades especiais para atuar como ponte entre o Brasil e o restante do
mundo."
Márcia Mizuno, coordenadora e uma das idealizadoras do Jovens Embaixadores, destaca a amplitude do projeto.
"Queremos melhorar a autoestima dos estudantes de escolas públicas, com a valorização de bons exemplos",
explica. "Mostramos que se eles estudarem e buscarem melhorar, vão ter oportunidades - e isso transforma a
comunidade inteira."
Mão dupla. O programa, iniciado no Brasil, hoje é replicado em outros 16 países. A partir deste ano, o projeto será
de mão dupla: em agosto, 12 estudantes americanos de bom desempenho e baixa renda vão passar três semanas
em capitais brasileiras.
Bruna Lobato, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, se dedicou muito para conseguir fluência no idioma.
"Sempre estudei só, descobrindo coisas na internet", conta.
Na primeira vez em que se inscreveu, não foi aprovada, mas ganhou um curso de imersão em inglês. Em 2009,
conseguiu a vaga e viajou em janeiro deste ano. Na Casa Branca, representou o grupo ao apresentar o projeto
para a primeira-dama, Michelle Obama. "Eles me escolheram porque sou calma e seria um momento de extrema
emoção."
A paulistana Gabrielle Cavalheiro, que também viajou este ano, destaca o interesse dos americanos em saber
mais sobre o Brasil. "Eles foram bem abertos, estavam loucos para conhecer os brasileiros."
Serviço. As inscrições podem ser feitas de hoje até o dia 5 de agosto por meio do site
www.facebook.com/JovensEmbaixadores.
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TEENS NOS EUA
Folha de São Paulo – FolhaTeen
26/04/2010
A embaixada dos EUA no Brasil lança hoje o "Programa Jovens Embaixadores", que vai levar 35 estudantes da
rede pública entre 15 e 18 anos e dois professores para passar três semanas no país no próximo ano. As
inscrições rolam até o dia 5 de agosto no bit.ly/teeneua
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Embaixada dos EUA lança programa Jovens Embaixadores 2011
para alunos da rede pública
O Globo Online - Rio de Janeiro/RJ
EDUCAÇÃO - 23/04/2010 - 16:24:00
RIO - A Embaixada dos Estados Unidos abre nesta segunda (26) as inscrições para a 9ª edição do Programa
Jovens Embaixadores. Essa edição do programa beneficiará 35 estudantes brasileiros da rede pública e 2
professores com uma viagem de 3 semanas aos Estados Unidos, com todas as despesas pagas.
Como participar do programa Jovens Embaixadores 2011:
Quem pode participar: há 35 vagas para jovens entre 15 e 18 anos que:
·estudem na rede pública de ensino
.tenham excelente desempenho escolar
·possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos 1 ano
·tenham boa fluência oral em inglês
·tenham iniciativa e sejam comunicativos
.demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes
·mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade
·pertençam à camada sócio-econômica menos favorecida
As pré-inscrições devem ser feitas de 26 de abril a 05 de agosto de 2010 no site dos Jovens Embaixadores no
Facebook . O link estará disponível no dia 26 de abril.
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Programa Jovens Embaixadores 2011 inicia o período de
inscrições
Mato Grosso,
28 de Abril de 2010
Estão abertas as inscrições para estudantes interessados em participar da seletiva
do Programa Jovens Embaixadores 2011.
Até 05 de agosto, os candidatos que cumprirem os requisitos solicitados (confira
abaixo) deverão preencher a ficha de inscrição on-line disponibilizada em link no
site da Embaixada Americana:
www.embaixadaamericana.org.br/www.jovensembaixadores.org.br.
A correção será automática e os aprovados nessa primeira etapa receberão
respostas, positiva ou negativas. No primeiro caso (positiva) virão os links para o formulário de inscrição e a lista
das instituições parceiras. E, se negativa, serão informados que não preencheram todos os pré-requisitos e,
portanto, não poderão seguir adiante no processo seletivo ao programa.
Na segunda etapa, os candidates enviam o questionário preliminar, juntamente com os documentos
comprobatórios, à Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Após análise da documentação, as fases seguintes
são o exame escrito e o exame oral. O candidato selecionado participa de um Intercâmbio de três semanas, nos
Estados Unidos, em janeiro de 2011.
Maiores informações na Coordenadoria de Programas e Projetos Educativos pelos telefones: (65) 36136321/6306/6414 ou pelo email: glaucia.ribeiro@seduc.mt.gov.br.
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Vem aí 9ª edição do “Programa Jovens Embaixadores”
São Paulo
27/04/2010
Nesta segunda-feira (26/4), a Embaixada dos Estados Unidos lança em São Paulo, a 9ª edição do “Programa
Jovens Embaixadores”. O lançamento dará início à abertura das inscrições para o programa que, em 2011, levará
35 estudantes brasileiros da rede pública e 2 professores aos Estados Unidos por 3 semanas, com todas as
despesas pagas.
Durante o lançamento oficial da edição 2011 do programa Jovens Embaixadores, o embaixador dos EUA no
Brasil, Thomas Shannon, anunciará também os jovens embaixadores de edições anteriores que ganharam dez
bolsas de estudo para cursos de verão na Cushing Academy, Phillips Exeter Academy, Phillips Academy Andover
e Universidade da Califórnia – Riverside e Irvine.
Como participar do programa "Jovens Embaixadores 2011":
Podem participar jovens entre 15 e 18 anos que:
·
·
·
·
·
·
·
·

Estudem na rede pública de ensino;
tenham excelente desempenho escolar;
possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos 1 ano;
tenham boa fluência oral em inglês;
tenham iniciativa e sejam comunicativos;
demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes;
mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade;
pertençam à camada sócio-econômica menos favorecida.

As pré-inscrições devem ser feitas de 26/4 a 5/8 no site dos Jovens Embaixadores no Facebook (Link)
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Embaixada dos EUA abre inscrições para Programa Jovens
Embaixadores
G1, em São Paulo
26/04/2010
Programa vai escolher 35 alunos da rede pública para conhecer os EUA. Bom desempenho escolar e fluência em
inglês são requisitos.
A Embaixada dos Estados Unidos lançou nesta segunda-feira (26) a nona edição do "Programa Jovens
Embaixadores", que vai levar 35 alunos e dois professores brasileiros da rede pública a uma viagem de três
semanas pelos EUA.
Podem concorrer, segundo a embaixada, jovens entre 15 e 18 anos que estudem na rede pública, tenham bom
desempenho escolar e fluência em inglês, entre outros requisitos.
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Programa que leva 35 estudantes aos EUA abre inscrições hoje
Guiadoestudante
Editora Abril - São Paulo
Programa Jovens Embaixadores recebe inscrições até 5 de agosto; estudantes de escola pública podem participar
Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do Programa Jovens Embaixadores, uma iniciativa da Embaixada dos
EUA no Brasil em parceria com instituições brasileiras, entre elas o Ministério da Educação (MEC). Interessados
podem se inscrever até 5 de agosto no link disponibilizado na página do Facebook do Jovens Embaixadores.
A edição 2011 dará a 35 estudantes da rede pública de ensino uma viagem aos EUA por três semanas com todas
as despesas pagas. Os estudantes contemplados viajam em janeiro de 2011. Durante as três semanas, visitarão a
capital, Washington D.C., se hospedarão em casas de famílias americanas e frequentarão aulas, atividades
culturais e de responsabilidade social.
O intercâmbio existe no Brasil desde 2002 e hoje acontece em outros 16 países. Desde que foi lançado, 212
jovens brasileiros foram beneficiados. A iniciativa busca jovens que são referência em suas comunidades, em
termos de liderança, excelência acadêmica, atitude cidadã e conhecimento de língua inglesa.
Os candidatos devem atender aos seguintes pré-requisitos:
• ter entre 15 e 18 anos;
• estudem na rede pública de ensino;
• tenham excelente desempenho escolar;
• possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos um ano;
• tenham boa fluência oral em inglês;
• tenham iniciativa e sejam comunicativos;
• demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes;
• mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade;
• pertençam à camada socioeconômica menos favorecida.
Mais informações, no site do Programa Jovens Embaixadores 2011.
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Chance de intercâmbio com os EUA
Zero Hora
Rio Grande do Sul
26/04/2010
A embaixada americana no Brasil lança hoje a nona edição do programa federal Jovens Embaixadores, que leva
estudantes de escolas públicas de todo o país para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos.
Podem se inscrever alunos de ensino médio com bom desempenho, que façam trabalho voluntário e tenham
fluência em inglês. Neste ano, serão oferecidas 35 vagas.
Durante o lançamento, o embaixador Thomas Shannon anunciará também a concessão de 10 bolsas de estudo
em cursos de verão nos Estados Unidos para alguns dos "jovens embaixadores" que participaram de edições
anteriores do programa.
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Programa Jovens Embaixadores 2011 inicia o período de
inscrições
A Gazeta - MT - Cuiabá/MT
28/04/2010 - 11:45:46D
Estão abertas as inscrições para estudantes interessados em participar da seletiva do Programa Jovens
Embaixadores 2011. Até 05 de agosto, os candidatos que cumprirem os requisitos solicitados (confira abaixo)
deverão preencher a ficha de inscrição on-line disponibilizada em link no site da Embaixada Americana:
www.embaixadaamericana.org.br/www.jovensembaixadores.org.br.
A correção será automática e os aprovados nessa primeira etapa receberão respostas, positiva ou negativas. No
primeiro caso (positiva) vi rão os links para o formulário de inscrição e a lista das instituições parceiras. E, se
negativa, serão informados que não preencheram todos os pré-requisitos e, portanto, não poderão seguir adiante
no processo seletivo ao programa.
Na segunda etapa, os candidates enviam o questionário preliminar, juntamente com os documentos
comprobatórios, à Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Após análise da documentação, as fases seguintes
são o exame escrito e o exame oral. O candidato selecionado participa de um Intercâmbio de três semanas, nos
Estados Unidos, em janeiro de 2011.
Maiores informações na Coordenadoria de Programas e Projetos Educativos pelos telefones: (65) 36136321/6306/6414 ou pelo email: glaucia.ribeiro@seduc.mt.gov.br
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Programa leva 35 alunos aos EUA
Agora São Paulo São Paulo/SP
DICAS - 24/04/2010
Vanessa Fajardo
A nona edição do programa Jovens Embaixadores será lançada pela embaixada dos Estados Unidos na segundafeira, na capital. O programa levará 35 estudantes e dois professores da rede pública aos Estados Unidos por três
semanas, com todas as despesas pagas. Para participar, o aluno precisa ser de família de baixa renda, além de
ter excelente desempenho escolar e saber falar inglês.
As inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira e vão até o dia 5 de agosto, na página do programa no
Facebook. Desde 2002, 212 brasileiros já foram beneficiados pelo projeto.
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Programa Jovens Embaixadores está com as inscrições abertas
CapitalNews
Campo Grande/MS
27/04/2010 - 16:54:33
A Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Embaixada Americana, informa que o lançamento
nacional do Programa Jovens Embaixadores foi nesta segunda-feira, (26), em São Paulo. As inscrições já estão
abertas.
Atendendo à solicitação da Embaixada, a Secretaria está elaborando na página eletrônica www.sed.ms.gov.br um
link do programa, para que os interessados possam esclarecer dúvidas que surgirem durante as etapas de
seleção dos alunos.
Em caráter experimental, a ficha de inscrição será preenchida on-line; o sistema vai gerar resposta automática
informando ao candidato se ele poderá ou não seguir adiante no processo. Só após a inscrição ser aceita é que o
candidato preencherá o questionário preliminar, bem como fará a entrega da documentação comprobatória na
instituição que estiver vinculado.
A SED recomenda que, a partir da data de lançamento (26 de abril), os interessados acompanhem todas as
informações que regularmente serão inseridas no site do programa www.jovensembaixadores.org . Serviço:
informações com Marina (67) 3318-2332.
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Embaixada dos EUA lança “Jovens Embaixadores 2011” para
alunos da rede pública
REVISTA IN ONLINE - São Paulo/SP
23/04/2010 - 17:07:45
Programa já beneficiou 212 estudantes brasileiros
A Embaixada dos Estados Unidos lança no dia 26 de abril, em São Paulo, a 9ª edição do “Programa Jovens
Embaixadores”. O lançamento dará início à abertura das inscrições para o programa que, em 2011, levará 35
estudantes brasileiros da rede pública e 2 professores aos Estados Unidos por 3 semanas, com todas as
despesas pagas. Durante o lançamento oficial da edição 2011 do programa Jovens Embaixadores, o embaixador
dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, anunciará também os jovens embaixadores de edições anteriores que
ganharam dez bolsas de estudo para cursos de verão na Cushing Academy, Phillips Exeter Academy, Phillips
Academy Andover e Universidade da Califórnia – Riverside e Irvine.
No dia do lançamento, os 35 jovens que participaram da edição do programa de 2010 estarão à disposição para
entrevistas. A cerimônia contará com a presença de representantes das entidades co-patrocinadoras (Fedex,
Merck Sharp & Dohme, Dow, Microsoft, Carlson Wagonlit, Bradesco e United Airlines). O intercâmbio foi criado no
Brasil em 2002 e hoje já é replicado em outros 16 países. Desde que foi lançado, 212 jovens brasileiros já foram
beneficiados
Como participar do programa \"Jovens Embaixadores 2011\":
Quem pode participar: há 35 vagas para jovens entre 15 e 18 anos que:
• estudem na rede pública de ensino
tenham excelente desempenho escolar
possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos 1 ano
tenham boa fluência oral em inglês
tenham iniciativa e sejam comunicativos
• demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes
• mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade
• pertençam à camada sócio-econômica menos favorecida
As pré-inscrições devem ser feitas de 26 de abril a 05 de agosto de 2010 no site dos Jovens Embaixadores no
Facebook (http://www.facebook.com/JovensEmbaixadores?v=wall&viewas=0). O link estará disponível no dia 26
de abril.
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Embaixada dos EUA lança programa Jovens Embaixadores 2011
para alunos da rede pública
PERNAMBUCO.COM
BRASIL - 23/04/2010
A Embaixada dos Estados Unidos abre nesta segunda (26) as inscrições para a 9ª edição do Programa Jovens
Embaixadores. Essa edição do programa beneficiará 35 estudantes brasileiros da rede pública e 2 professores
com uma viagem de 3 semanas aos Estados Unidos, com todas as despesas pagas.
Como participar do programa Jovens Embaixadores 2011:
Quem pode participar: há 35 vagas para jovens entre 15 e 18 anos que:
·estudem na rede pública de ensino
.tenham excelente desempenho escolar
·possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos 1 ano
·tenham boa fluência oral em inglês
·tenham iniciativa e sejam comunicativos
.demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes
·mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade
·pertençam à camada sócio-econômica menos favorecida
As pré-inscrições devem ser feitas de 26 de abril a 05 de agosto de 2010 no site dos Jovens Embaixadores no
Facebook. O link estará disponível no dia 26 de abril.
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Programa Jovens Embaixadores abre inscrições para 2011
A Crítica - MS - Campo Grande/MS
27/04/2010 - 16:02:05
A Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Embaixada Americana, informou hoje (27) que
estão abertas as inscrições para o Programa Jovens Embaixadores.
Para atender à solicitação da Embaixada, a SED está elaborando na página eletrônica www.sed.ms.gov.br um link
do programa, para que os interessados possam esclarecer dúvidas que surgirem durante as etapas de seleção
dos alunos.
Maiores informações podem ser obtidas pelo 3318-2332.
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Programa “Jovens Embaixadores”
Blog Mistura Fina
BLOG - 27/04/2010
Foi lançada na segunda-feira, 26, a 9ª edição do “Programa Jovens Embaixadores 2011”. O projeto, desenvolvido
pela Embaixada dos Estados Unidos, tem como objetivo levar 35 estudantes brasileiros da rede pública e dois
professores, com despesas pagas, aos EUA.
Os agraciados irão ficar em solo ianque pelo período de três semanas. Para participar, o jovem deve ter entre 15 e
18 anos e deve estudar na rede pública de ensino, possua engajamento em atividades sociais de responsabilidade
social, que seja envolvido em trabalho voluntário por pelo menos um ano, que tenha boa fluência oral em inglês,
entre outros.
A pré-inscrição para o programa deverá ser feita entre os dias 26 de abril e 5 de agosto, pelo site dos Jovens
Embaixadores, no Facebook www.facebook.com/JovensEmbaixadores?v=wall&viewas=0
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Jovens embaixadores
Curitiba PR, 28 de Abril de 2010
Diário do Nordeste - Fortaleza/CE
A Embaixada dos Estados Unidos lançou a 9ª edição do "Programa Jovens Embaixadores". O programa, em 2011,
levará 35 estudantes brasileiros da rede pública e dois professores aos Estados Unidos por três semanas, com
todas as despesas pagas. Podem participar estudantes da rede pública de ensino, que tenham excelente
desempenho escolar, possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo
menos um ano, de boa fluência oral em inglês. As pré-inscrições devem ser feitas até 5 de agosto de 2010 no site
dos Jovens Embaixadores no Facebook (www.facebook.com/JovensEmbaixadores). Informações:
www.embaixadaamericana.org.br.
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De alunos a embaixadores nos EUA
Gazeta do Povo Online
Curitiba/PR
27/04/2010 - 00:08:00
A Embaixada dos Estados Unidos lançou ontem, em São Paulo, a 9.ª edição do Progra-ma Jovens Embaixadores.
O programa levará 35 estudantes brasileiros da rede pública e dois professores aos Estados Unidos por três
semanas, com todas as despesas pagas. As pré-inscrições devem ser feitas até o dia 5 de agosto de 2010, no site
dos Jovens Embaixadores no Facebook (www.facebook.com/JovensEmbaixadores?v=wall&viewas=0).
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Embaixada dos EUA abre inscrições para Programa Jovens
Embaixadores
Olhar Direto - Cuiabá/MT –
BRASIL - 26/04/2010
A Embaixada dos Estados Unidos lançou nesta segunda-feira (26) a nona edição do "Programa Jovens
Embaixadores", que vai levar 35 alunos e dois professores brasileiros da rede pública a uma viagem de três
semanas pelos EUA.
Podem concorrer, segundo a embaixada, jovens entre 15 e 18 anos que estudem na rede pública, tenham bom
desempenho escolar e fluência em inglês, entre outros requisitos.
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Começam hoje as inscrições para intercâmbio de estudantes de
escolas públicas brasileiras aos EUA
R7 – São Paulo
26/04/2010
Prazo vai até 5 de agosto; 35 alunos viajarão por três semanas com tudo pago
Estudantes e professores da rede pública que sempre quiseram conhecer os Estados Unidos têm uma chance
com o programa Jovem Embaixadores 2011, que levará 35 alunos de baixa renda e dois docentes ao país norteamericano por três semanas no ano que vem, com todas as despesas pagas.
As inscrições começaram nesta segunda-feira (26) e vão até 5 de agosto. O projeto é realizado desde 2002 pela
embaixada dos Estados Unidos no Brasil, e já beneficiou 212 jovens brasileiros.
Como participar
Podem se candidatar os jovens de baixa renda entre 15 e 18 anos que estudem na rede pública de ensino e
tenham excelente desempenho escolar, além de estarem engajados em atividades de responsabilidade social e de
voluntariado há pelo menos um ano.
Serão bem conceituados aqueles com boa fluência oral em inglês e que demonstram flexibilidade e facilidade para
adaptar-se a culturas diferentes. Inscrições para o programa Jovens Embaixadores 2011
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Chance de intercâmbio com os EUA
Diário Catarinense Online
Florianópolis/SC 26/04/2010
Aembaixada americana no Brasil lança hoje a nona edição do programa federal Jovens Embaixadores, que leva
estudantes de escolas públicas de todo o país para um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos.
Podem se inscrever alunos de ensino médio com bom desempenho, que façam trabalho voluntário e tenham
fluência em inglês. Neste ano, serão oferecidas 35 vagas.
Durante o lançamento, o embaixador Thomas Shannon anunciará também a concessão de 10 bolsas de estudo
em cursos de verão nos Estados Unidos para alguns dos "jovens embaixadores" que participaram de edições
anteriores do programa.
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Embaixada dos EUA lança programa Jovens Embaixadores 2011
para alunos da rede pública
Extra - RJ - Rio de Janeiro/RJ
PAÍS - 23/04/2010
RIO - A Embaixada dos Estados Unidos abre nesta segunda (26) as inscrições para a 9ª edição do Programa
Jovens Embaixadores. Essa edição do programa beneficiará 35 estudantes brasileiros da rede pública e 2
professores com uma viagem de 3 semanas aos Estados Unidos, com todas as despesas pagas.
Como participar do programa Jovens Embaixadores 2011:
Quem pode participar: há 35 vagas para jovens entre 15 e 18 anos que:
·estudem na rede pública de ensino
.tenham excelente desempenho escolar
·possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos 1 ano
·tenham boa fluência oral em inglês
·tenham iniciativa e sejam comunicativos
.demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes
·mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade
·pertençam à camada sócio-econômica menos favorecida
As pré-inscrições devem ser feitas de 26 de abril a 05 de agosto de 2010 no site dos Jovens Embaixadores no
Facebook . O link estará disponível no dia 26 de abril.
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Embaixada lança programa para levar estudantes de escolas
públicas aos EUA
Do R7 – São Paulo
21/04/2010
Começam no dia 26 de abril as inscrições para a nona edição do programa Jovens Embaixadores, que levará 35
estudantes brasileiros da rede pública e dois professores aos Estados Unidos, com todas as despesas pagas, por
três semanas em 2011.
O projeto é realizado pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil.
Durante o lançamento do programa, o embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, anunciará também os
jovens embaixadores de edições anteriores que ganharam dez bolsas de estudo para cursos de verão.
Também estarão na cerimônia representantes das instituições co-patrocinadoras (Fedex, Merck Sharp & Dohme,
Dow, Microsoft, Carlson Wagonlit, Bradesco e United Airlines).
O intercâmbio foi criado no Brasil em 2002 e é replicado em 16 países. A iniciativa já beneficiou 212 jovens
brasileiros.
Como participar
Podem se candidatar os jovens de baixa renda entre 15 e 18 anos que estudem na rede pública de ensino e
tenham excelente desempenho escolar, além de estarem engajados em atividades de responsabilidade social e de
voluntariado há pelo menos um ano.
Serão bem conc eituados aqueles com boa fluência oral em inglês e que demonstram flexibilidade e facilidade para
adaptar-se a culturas diferentes.
Serviço:
Onde: As pré-inscrições devem ser feitas no site dos Jovens Embaixadores no Facebook
Quando: Entre os dias 26 de abril a 05 de agosto de 2010
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Programa Jovens Embaixadores 2011 será lançado dia 26 de abril
UOL Educação
São Paulo
A Embaixada dos Estados Unidos lança na próxima segunda-feira (26), em São Paulo, a 9ª edição do “Programa
Jovens Embaixadores”. A iniciativa levará 35 estudantes brasileiros da rede pública e dois professores aos
Estados Unidos por três semanas, com todas as despesas pagas.
A pré-inscrição para o programa deverá ser feita entre os dias 26 de abril e 5 de agosto, pelo site dos Jovens
Embaixadores, no Facebook. Podem participar jovens entre 15 e 18 anos, que:
Estudem na rede pública de ensino; tenham excelente desempenho escolar; possuam engajamento em atividades
de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos um ano; tenham boa fluência oral em inglês; tenham
iniciativa e sejam comunicativos; demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas
diferentes; mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade; pertençam à camada sócioeconômica menos favorecida. Durante o lançamento oficial da edição 2011 do programa, o embaixador dos EUA
no Brasil, Thomas Shannon, anunciará também os jovens embaixadores de edições anteriores que ganharam dez
bolsas de estudo para cursos de verão na Cushing Academy, Phillips Exeter Academy, Phillips Academy Andover
e Universidade da Califórnia – Riverside e Irvine.
O intercâmbio foi criado no Brasil em 2002 e hoje acontece em outros 16 países. Desde que foi lançado, 212
jovens brasileiros já foram beneficiados.
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Ensino e cidadania
Correio do Povo - Porto Alegre/RS
ENSINO - 22/04/2010
EMBAIXADORES: A Embaixada dos EUA lança, em SP, o "Programa Jovens Embaixadores", que levará 35
alunos e dois professores aos Estados Unidos. Participam jovens de 15 a 18 anos de idade, da rede pública, com
excelente desempenho escolar, engajados em ações de responsabilidade social e fluência oral em inglês, entre
outras habilidades. Pré-inscrições: de 26/4 a 5/8, no site dos Jovens Embaixadores no Facebook
(http://www.facebook.com/JovensEmbaixadores).
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EDUCAÇÃO BÁSICA
Zero Hora - Porto Alegre/RS
22/04/2010 - 04:30:26
EMBAIXADORES – A Embaixada dos Estados Unidos lança, no dia 26, em São Paulo, a 9ª edição do programa
Jovens Embaixadores. O lançamento dará início à abertura das inscrições para o projeto que, em 2011, levará 35
estudantes brasileiros da rede pública e dois professores aos Estados Unidos por três semanas com todas as
despesas pagas. As pré-inscrições vão até 5 de agosto no site www.facebook.com/JovensEmbaixadores

29

Programa Jovens Embaixadores abre inscrições no dia 26
20.04.2010, às 16h00
Do JC Online – Pernambuco
Serão abertas na próxima segunda-feira (26) as inscrições para a 9ª edição do Programa Jovens Embaixadores,
que levará 35 estudantes brasileiros da rede pública e dois professores aos Estados Unidos por três semanas,
com todas as despesas pagas.
A nova edição do programa será lançada na segunda-feira, em São Paulo. A pré-inscrição deverá ser feita entre
os dias 26 deste mês e 5 de agosto, pelo site dos Jovens Embaixadores, no Facebook.
Podem participar da seleção jovens carentes que tenham entre 15 e 18 anos e estudem em escolas públicas. O
interessado deve ter excelente desempenho escolar, ser engajado em atividades de responsabilidade social e de
voluntariado há pelo menos um ano e ter boa fluência em inglês.
Na última edição do programa, três adolescentes de Pernambuco foram selecionados e viajaram para os Estados
Unidos: José Daniel Figueiredo, de Garanhuns, Agreste do Estado, e Camila Catharine Sanches e Bruno Ferreira,
do Recife.
O intercâmbio foi criado no Brasil em 2002 pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Desde que foi lançado,
212 jovens brasileiros foram beneficiados.
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Embaixada Americana lança programa que manda jovens para o
exterior
Sidney Rezende – Rio de Janeiro
NACIONAL - 20/04/2010
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil lança, no dia 26 de abril, a 9ª edição do programa "Jovens
Embaixadores", que levar` 35 estudantes brasileiros da rede pública e dois professores aos Estados Unidos por
tres semanas, com todas as despesas pagas. Criado em 2002, o projeto visa ampliar os horizontes dos
estudantes, que passam uma semana em Washington e, depois, se espalham pelo país e ficam hospedados em
casas de famílias americanas, frequentando colégios locais.
Desde que foi lançado, 212 jovens brasileiros já foram beneficiados pelo "Jovens Embaixadores". Em alguns
casos, a experiência da viagem ao exterior influenciou até na escolha da carreira, como foi o caso de Deobrah
Rufino (foto). Em 2005, ela foi uma das selecionadas do Programa Jovens Embaixadores e disse que a
participação no projeto fui fundamental para que confirmasse sua escolha pelo curso de Relações Internacionais.
"Não vou dizer que a viagem deu uma guinada na minha escolha profissional, mas ela ajudou a confirmar que
aquilo era realmente o que eu queria. Mas o programa não é só para quem deseja seguir carreira nessa área, é
também uma oportunidade incrível. Na edição da qual participei, algumas pessoas já tinham na cabeça o que
queriam cursar no futuro, mas entraram no programa pela experiência que é", disse Deborah, ao SRZD.. Ela ainda
contou que a participação no projeto foi essencial na descoberta de sua identidade nacional.
"Quando você viaja para outro país representando o Brasil, você tem a sensação de fazer parte de algo maior do
que você, de ser lembrado, de ser carioca", explicou.
Inscrições
Para participar do processo seletivo, os estudantes devem atender às exigências listadas abaixo. As pré-inscrições
para o programa poderão ser feitas no perfil do "Jovens Embaixadores" no Facebook a partir do dia 26.
- estudem na rede pública de ensino
- tenham excelente desempenho escolar
- possuam engajamento em atividades de responsabilidade social e de voluntariado há pelo menos 1 ano
- tenham boa fluência oral em inglês
- tenham iniciativa e sejam comunicativos
- demonstrem flexibilidade e facilidade para adaptar-se a realidades e culturas diferentes
- mantenham bom relacionamento em casa, na escola e na comunidade
- pertençam à camada sócio-econômica menos favorecida
- ter entre 15 e 18 anos (até a data da viagem)
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Embaixada dos EUA lança programa “Jovens Embaixadores 2011”
para alunos da rede pública
FloripaNews
Florianópolis/SC - GERAL
21/04/2010 - 17:30:00
A Embaixada dos Estados Unidos lança no dia 26 de abril, em São Paulo, a 9ª edição do “Programa Jovens
Embaixadores”. O lançamento dará início à abertura das inscrições para o programa que, em 2011, levará 35
estudantes brasileiros da rede pública e 2 professores aos Estados Unidos por 3 semanas, com todas as
despesas pagas. Durante o lançamento oficial da edição 2011 do programa Jovens Embaixadores, o embaixador
dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, anunciará também os jovens embaixadores de edições anteriores que
ganharam dez bolsas de estudo para cursos de verão na Cushing Academy, Phillips Exeter Academy, Phillips
Academy Andover e Universidade da Califórnia – Riverside e Irvine.
No dia do lançamento, os 35 jovens que participaram da edição do programa de 2010 estarão à disposição para
entrevistas. A cerimônia contará com a presença de representantes das entidades co-patrocinadoras (Fedex,
Merck Sharp & Dohme, Dow, Microsoft, Carlson Wagonlit, Bradesco e United Airlines). O intercâmbio foi criado no
Brasil em 2002 e hoje já é replicado em outros 16 países. Desde que foi lançado, 212 jovens brasileiros já foram
beneficiados.
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Embaixada dos EUA lança programa “Jovens Embaixadores 2011”
para alunos da rede pública
http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=114415
Portal Fator Brasil
Rio de Janeiro/RJ
21/04/2010
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Programa Jovens Embaixadores 2011 será lançado dia 26 de abril
http://gazetaweb.globo.com/v2/educacao/texto_completo.php?c=6634
Gazetaweb - Maceió/AL
20/04/2010 - 18:45:05
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