Triple L Program 2020
03 a 23 de julho de 2020
08 a 28 de janeiro de 2021
Washington DC, Virginia, Connecticut e NYC
CONTEÚDO DO PROGRAMA
●

●

Antes do programa:
o Preparação de projetos acadêmicos e culturais para apresentação em universidades, escolas e ONGs nos
Estados Unidos;
o Prep meeting presencial com entrega dos kits de viagem ou online com as últimas informação.
Durante o programa:
o Aulas de Inglês com professores americanos e imersão no idioma inglês;
o Workshops sobre temas atuais realizados em museus e locais históricos;
o Workshop sobre atividades de liderança e empreendedorismo social;
o Participação em aulas dos cursos de graduação em universidades;
o Orientação sobre o processo de admissão em universidades americanas;

EXPERIÊNCIAS ÚNICAS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Imersão na cultura americana e no idioma inglês;
Visitas a ONGs americanas de atuação internacional;
Network com presidentes e diretores de ONGs, escolas e universidades;
Encontro com CEOs e visitas a empresas;
Trabalho voluntário em projeto de empresa local em que realiza projetos relacionados aos projetos de
empreendedorismos social de cada aluno;
Participação em ação comunitária;
Apresentação da cultura de sua região. Be a Liaison!;
Atividades esportivas com mascote da universidade;
Jantar cultural com professores e recrutadores das universidades;
Cooking Moment com pratos tradicionais da culinária norte americana.
Disco com ringue de patinação;
City-tour com visita a pontos turísticos das cidades onde as universidades estão localizadas;
Visita a museus e aos pontos turísticos das cidades visitadas;
Opcional: 03 dias em New York City com transporte terrestre, hospedagem e café da manhã inclusos. Passeios
pagos à parte. A agenda dos passeios em NYC é decidida pelo grupo antes da vinda aos EUA para compra dos
bilhetes antecipados, principalmente do espetáculo da Broadway.
Tarde de compras;
Jogos de Hockey ou Baseball - opcionais
Jantar temático
Passeio ao Six Flags - opcional - Em Julho
Jantar de despedida com entrega de Certificados;

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
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Hospedagem em Washington DC com café da manhã;
Hospedagem nos dormitórios das universidades e escolas, incluindo café da manhã;
Seguro viagem com apólice no valor de U$D60.000,00 (dólares):
Transporte terrestre desde a chegada em Washington até o dia de partida;
Viagem terrestre entre as cidades visitadas;
Todas as visitas mencionadas no descritivo do programa;
Acompanhamento da equipe Liaison America desde a saída do Brasil durante todo o programa;
Certificado de 40 horas do Curso de Inglês, Curso de Liderança e experiências acadêmicas;
Kit de boas-vindas;

Investimento do programa:
USD3.480,00 por pessoa para 18 dias de programa acadêmico
USD4.280,00 por pessoa para 21 dias de programa (18 dias acadêmicos + 3 dias a NYC)
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO:
➔ Passagem aérea;
➔ Refeições não mencionadas no descritivo;
➔ Passeios e refeições em NYC;
➔ Despesas com passaporte e visto consular;
➔ Despesas com compras pessoais;
➔ Qualquer outra despesa não mencionada.
OBS: Os valores estão em dólares americanos e a conversão para reais será feita conforme o câmbio do dia.

FORMAS DE PAGAMENTO:
1) À vista com 5% de desconto;
2) Parcelado sem juros em boleto bancário até 30 dias antes do embarque;
3) Parcelado em até 10x no cartão de crédito, com juros do cartão.
*Consulte nossa equipe sobre outras formas de pagamento*

