VAGAS LIMITADAS

BCI COLLEGE ADMISSION PREP
SPECIAL SESSION
2ª QUINZENA DE JULHO DE 2020 - BOSTON - CAMBRIDGE / MA-USA

Atendendo a pedidos o BCI está lançando de forma inovadora um novo Programa em 2020, no formato de
Special Session do tradicional THE BCI LEADERS CAMP, que nos últimos 9 anos já formou mais de 1500 líderes.
O Programa será realizado na 2ª quinzena de julho de 2020, e foi desenvolvido para jovens de 15 a 17 anos com
interesse em participar de um programa intensivo com o objetivo de preparação para o processo de admissão
para Colleges e Universidades Americanas.
Datas de Embarque e Chegada no Brasil: O embarque está previsto para o dia 18/07/2020, e a chegada para o
dia 02/08/2020. Total de 15 dias entre a data de embarque, e a data de chegada no Brasil.

MÓDULOS/TÓPICOS DO PROGRAMA:
•

Warm-up, Leader Team Activities & Overview of the application process

•

How to boost your portfolio as an international student to get into some renowned American Universities

•

Considering a University in the U.S.

•

Preparing for a University in the U.S
(Test-taking techniques, time-management skills, logical reasoning, verbal ability)

•

TOEFL Preparation (overview, coach tools, and tips)

•

SAT Preparation (overview, coach tools, and tips)

•

Applying to University in the U.S.(enrollment requirements and process)

•

College Counseling

•

Personal Statement Writing / Writing the College Essay

•

How to get the best performance in College interviews

•

University Tours / Admission Session

•

Practice Test, Conclusion & Certificate

PÚBLICO-ALVO | PRÉ-REQUISITO | LOCAL DO PROGRAMA
Jovens de 15 a 17 anos de idade ou que estejam cursando o ensino médio, com conhecimento intermediário ou avançado
do idioma inglês. O Programa será realizado nos Estados Unidos da América, nas Cidades de Boston, Cambridge e
Waltham (e região), Estado de Massachusettss.

PROPÓSITO DO PROGRAMA (VIAGEM)
O propósito é principalmente participar de um programa intensivo e diferenciado que irá definitivamente auxiliar o
participante em sua jornada com o objetivo de obter sucesso no processo de admissão para Colleges/Universidades nos
Estados Unidos da América.

SCHEDULE DO PROGRAMA (VIAGEM)
19/Julho: Chegada nos Estados Unidos da América e Orientation Meeting | 20 A 25/Julho: 1ª Semana de Atividades
Educacionais (Manhã e Tarde com self-study and homework assignments após o Jantar) | 26/Julho: Dia livre com
Visita/Tour em Boston | 27 A 30/Julho: Atividades Educacionais (Manhã e Tarde com self-study and homework
assignments após o Jantar) * Entrega do Certificado ao final do dia 30/Julho* | 31/Julho: Dia livre com ida ao Mall e Jantar
de Confraternização (Special Dinner)| 01/Agosto: Embarque retorno ao Brasil | 02/Agosto: Chegada no Brasil

HOSPEDAGEM (DORMITÓRIOS UNIVERSITÁRIOS), ATIVIDADES E TRANSPORTE TERRESTRE:
Os participantes ficarão hospedados em dormitórios acadêmicos (quarto será compartilhado entre 2 participantes do
programa) e participarão das atividades educacionais dentro de um Campus Universitário, preferencialmente no Campus
da Bentley University (ou em outra Universidade de 1ª linha na região de Boston/Cambridge). O prédio de dormitório é
dividido em ala masculina e feminina (serão fornecidas roupas de cama, toalha de banho e rosto, material de toilette e para
limpeza dos dormitórios). Os traslados e transporte para diferentes locais durante o programa são realizados no legendário
e verdadeiro “American Yellow School Bus”.

ACOMPANHAMENTO E VAGAS
Profissionais e educadores do BCI irão acompanhar e assistir os jovens participantes durante todo o Programa. Foram
disponibilizadas inicialmente somente 30 (trinta) vagas.

INVESTIMENTO:
USD 5,700.00 (cinco mil e setecentos dólares americanos) inclui todo o Programa (parte terrestre) mais o seguro de
assistência médica e de viagem internacional com cobertura até USD 50,000.00, ou seja, as aulas, atividades educacionais,
textbook, tours, profissionais e educadores do BCI que acompanharão os participantes durante todo o Programa, passeios,
alimentação (café da manhã, almoço e jantar ** Obs: Almoços e Jantares realizados exclusivamente no campus do local de
hospedagem/aulas, preferencialmente na Bentley University), dormitório, traslados para os passeios e tours de
Universidades, certificado de conclusão, mochila, ID (cartão de identidade do Programa).

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:
•
Bilhete/Passagem Aérea até Boston. Para os participantes viajando em grupo com acompanhamento da Agência do
Brasil, será cobrada uma taxa de acompanhamento de USD 200.00 (duzentos dólares americanos). *** O valor de USD
200.00 será cobrado para participantes viajando no voo de ida e volta com o grupo, ou somente no voo de ida, ou somente
no voo de volta com o grupo. ***
•
Os almoços e jantares eventualmente não realizados no campus do local de hospedagem/aulas (preferencialmente
na Bentley University), por exemplo nos dias livres ou de visitas/tours nas Universidades, e o Special Dinner (Jantar de
Confraternização) do último dia.
•
Itens pessoais e de supermercado não estão inclusos. Na chegada em Boston está prevista uma ida ao
supermercado, para que os participantes possam comprar itens de higiene pessoal e “snacks” para o período do Programa.

FORMA DE PAGAMENTO:
Parcelamento em até 10 vezes sem juros (entrada de 30% no boleto bancário e demais parcelas no cartão de crédito), ou
diretamente com a Agência no Brasil (Parcelamento direto com a Agência: parcelamento em até 9 vezes de outubro de 2019
até junho/2020, devendo a última parcela ser paga até 10/06/2020).

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:
Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com data de validade de no mínimo seis meses posterior à data de término do
Programa, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, Cédula de Identidade RG (para os participantes
que não possuem os dados da ﬁliação no passaporte), e Formulários de Saúde.

QUANTIA SUGERIDA:
Levar a quantia em espécie de aproximadamente US$ 800,00 dólares, preferencialmente, em notas trocadas de U$ 10,00 /
U$ 20,00. Também sugere-se providenciar um cartão de débito internacional para o uso nos dias de passeios/compras.

As vagas são limitadas (data limite para registro: 31/03/2020) - sujeito a disponibilidade de vagas.

Faça já a sua inscrição!

www.bostoncambridge.com.br/registro2020
Organized by

MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS:
LINHA DIRETA BCI NO BRASIL (Sem custo de ligação internacional)
DISQUE:

11 3042-8825 (Atendimento em português)

WHATSAPP (USA) +1 6127576217 | TEL.: (USA) +1 6179458317
E-mail: bci@bcieducation.com
Site: bostoncambridge.com.br | bcieducation.com
Boston Ofﬁce: One International Place 1400 - Boston/MA 02110 USA
Florida Office: 500 Celebration Ave ste. 2 - Celebration/FL 34741 USA

