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PREPARE-SE PARA UMA
UNIVERSIDADE NO EXTERIOR

O mundo é grande demais para não 
ampliarmos nossos horizontes. Você, que se 
prepara no ensino médio para entrar na vida 
universitária, pode alçar vôos maiores. Já 
imaginou como é o estilo de vida em 
universidades ao redor do mundo? Estados 
Unidos, Canadá e Irlanda: cada um com suas 
características e oportunidades. É a sua 
chance: venha conosco para os programas 
que te levarão a grandes universidades e 
ainda conheça os principais pontos das 
cidades visitadas!

Todos os programas
University Teen possuem:

Ÿ Suporte e acompanhamento da equipe 
da Efígie antes, durante e após a viagem

Ÿ Acomodação em casa de família

Ÿ Curso de inglês

Ÿ Passeios turísticos

Ÿ Seguro viagem

Ÿ Transfer de chegada e saída

Desconto especial para alunos do programa
Duplo Diploma da Franklin Virtual High School
Alunos matriculados no programa duplo diploma da Franklin tem um 
desconto de US$300,00 no valor do programa de férias.
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Consulte formas de pagamento especiais diretamente com a Efígie!



1ª Semana
University Tour em San Francisco
TALK SCHOOL

Além de visitar universidades de prestígio na região 
do Vale do Silício e San Francisco, os estudantes 
poderão aperfeiçoar suas habilidades de inglês, 
obtendo fluência para sua transição à vida 
acadêmica em uma universidade americana. Além 
disso, os estudantes terão aulas de inglês pela 
manhã e poderão part icipar de at ividades 
envolventes que vão mergulha-los na cultura da 
cidade de San Francisco e visitas técnicas à 
Universidades e empresas do Vale do Silício!

2ª Semana
Experiência de vida dentro da Universidade de 
Berkeley - IDTECH

Com resultados surpreendentes e em parceria com a 
UCBerkeley, a IDTech é a #1 no campo tecnológico e 
na educação STEM, apresentando uma proposta de 
currículo sob demanda e atualizada além de parceria 
com o maior portfólio de empresas e educadores do 
mundo como: Adobe, Apple, Microsoft, Nvidia, Epic 
Games, Units, Roblox, X Labs. O currículo da IdTech 
está sempre um passo à frente, garantindo que os 
alunos desenvolvam as habilidades mais recentes e 
mais requisitadas.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
NO VALE DO SILÍCIO

Vivencie duas experiências diferentes em uma única 
viagem! Na primeira semana, os alunos frequentarão 
uma das melhores escolas internacionais de inglês e 
serão hospedados em casas de famílias americanas 
cuidadosamente selecionadas. Na segunda 
semana, vivenciarão a vida universitária, com 
acomodação e workshop, dentro da Universidade de 
Berkeley.

De 04 a 18 de Julho
San Francisco - Estados Unidos

Inscrição: R$ 350,00
Programa: US$ 3.770,00

Ÿ Produção de vídeo e efeitos 
especiais para o YouTube

Ÿ Modelagem 3D e Impressão com 
Impressora Doméstica

Ÿ Design e Desenvolvimento de Jogos

Ÿ Fortnite Camp e Unreal Engine Level 
Design

Ÿ Design de níveis e Cinematics com 
Unreal Engine 4

O aluno poderá escolher entre os seguintes cursos em Berkeley:

Inclui:

Ÿ 1 coordenador geral da Efígie acompanhando o grupo;

Ÿ 1 professor no curso da UCBerkeley/ID Tech a cada 5 
alunos; 

Ÿ Visitas técnicas à empresas do Vale do Silício

Ÿ 1ª. semana de programa organizado pela Talk School 
com acomodação em casa de família e meia pensão 
diária;

Ÿ 2ª. semana na UC Berkeley incluindo um dos 5 cursos 
disponíveis, acomodação e alimentação na 
Universidade;

Valor do programa

Desconto especial 
para alunos do 
programa Duplo 
Diploma da Franklin



ESTÚDIOS DE DESIGN,
CINEMA, 3D E CRIATIVIDADE

De 04 a 18 de Julho
Vancouver - Canadá

Vivencie na prática experiências ligadas a área de 
comunicação e criatividade na melhor Escola de 
Criatividade e Design do Canadá. Faça também um 
curso de inglês acadêmico na parte da manhã. O 
pacote conta com hospedagem em casa de famílias 
canadenses cuidadosamente selecionadas para 
receber nossos alunos.

De segunda a sexta-feira, os alunos irão à LaSalle 
College Vancouver para participar de workshops 
sobre Design, Cinema e Criatividade. Eles terão a 
oportunidade de usar ferramentas de animação de 
produção profissional e aprender técnicas 
fundamentais de animação 3D. Essa experiência 
prática com foco no aluno começará com uma 
introdução à modelagem de animações e jogos em 
3D. Os alunos irão explorar modelos 3D e 
texturização. Em sua última semana, os alunos 
aprenderão os fundamentos da iluminação, 
renderização e edição para produzir um curta 
metragem em animação.

LaSalle College

A LaSalle College Vancouver (LCV) é uma provedora 
de ensino superior premiada que oferece uma 
variedade de programas de artes aplicadas em 
diversos campos, como VFX para cinema e televisão, 
programação de videogame, filme digital e vídeo, arte 
e design de jogos, design gráfico, design de 
interiores, moda e artes culinárias, só para citar 
alguns. Localizada em um prédio de 80.000m2 na 
bela Vancouver, a LCV oferece programas de 
graduação e pós-graduação e foi nomeada uma das 
10 melhores escolas de graduação para design de 
videogames pela Princeton Review.

Ÿ Técnicas de Produção em Animação 3D

Ÿ Desenho com Estrutura

Ÿ Princípios de Design

Ÿ Princípios de Animação

Ÿ Cinema e Cinematograa

Ÿ Edição de Vídeo

Inscrição: R$ 350,00
Programa: US$ 3.150,00

Inclui:

Ÿ Teste de colocação online

Ÿ Alojamento de 14 noites em casa de família (ocupação 
dupla e 2 refeições por dia)

Ÿ 2 semanas de aulas de inglês

Ÿ 2 semanas do curso de Design, Cinema e Criatividade 
na La Salle College

Ÿ Todo o material das aulas práticas

Ÿ 1 coordenador geral da Efígie acompanhando o grupo;

Ÿ Certificados e cerimônia de entrega; 

Ÿ Aulas de Campo;

Ÿ Transporte para todos os locais programados, 
incluindo aeroporto (ida e volta); 

Ÿ Atividades de lazer programadas.

Valor do programa

Desconto especial 
para alunos do 
programa Duplo 
Diploma da Franklin



EMPREENDEDORISMO: A
NOVA GERAÇÃO DE LÍDERES

De 04 a 18 de Julho
Limmerick - Irlanda

Um programa para jovens líderes, antenados e 
criativos. Aguce sua mente empreendedora com 
engajamento e inovação. O empreendimento 
colaborativo entre Mary Immaculate College, 
Limerick e LIT é único em seu design e entrega, 
comparado a muitas iniciativas existentes de 
e m p r e e n d e d o r i s m o ,  q u e  s e  c o n c e n t r a m 
exclusivamente no modelo de negócios, marketing e 
geração de receita.

O programa tem metodologia de aprendizagem 
baseada no questionamento. Abra os olhos para o 
mundo a seus redor através da escuta e empatia, 
consciência social e resolução de problemas.

Mary Immaculate College

O Mary Immaculate Col lege (MIC) é uma 
universidade irlandesa fundada em 1898 - a mais 
antiga instituição de ensino superior de Limerick. Tem 
uma comunidade crescente e diversificada de alunos 
nos cursos de graduação em Educação e Artes 
Liberais, bem como programas de pós-graduação de 
mestrado e doutorado. Os programas são 
amplamente reconhecidos e celebrados, nacional e 
internacionalmente, por sua excelência acadêmica, 
oferecendo aos alunos as habilidades críticas e 
analíticas centrais para o sucesso da economia do 
século XXI.

Ÿ Pensamento Cientíco;

Ÿ Contação de Histórias;

Ÿ Empatia;

Ÿ Empreendedorismo Social;

Ÿ Design Thinking;

Ÿ Desaos de engenharia;

Ÿ Novas Idéias e Novas Soluções: 
Invenções e atividades do SCAMPER;

Ÿ Kit de ferramentas do inovador;

Ÿ Lean Business Model Canvas;

Ÿ Liderança;

Ÿ Comunicação e Networking

Inscrição: R$ 350,00
Programa: US$ 3.050,00

Inclui:

Ÿ 2 semanas de programa desenvolvido pela MIC com 
acomodação e alimentação na própria Universidade;

Ÿ 1 coordenador geral da Efígie acompanhando o 
grupo;

Ÿ 1 professor no curso da MIC a cada 10 alunos; 

Ÿ Certificados e cerimônia de entrega; 

Ÿ Aulas de Campo;

Ÿ Workshops;

Ÿ Visitas técnicas à empresas Irlandesas;�

Ÿ Transporte para todos os locais programados 
incluindo aeroporto (ida e volta); 

Ÿ Diária em hotel em Dublin com café da manhã;

Ÿ Seguro Viagem;

Ÿ Atividades de lazer descritas na programação.

Valor do programa

Desconto especial 
para alunos do 
programa Duplo 
Diploma da Franklin

Forneceremos o combustível para desenvolver a 
curiosidade e as habilidades de exploração dos 
participantes na descoberta de problemas e 
desenvolvimento de meios inovadores de solucioná-
los. Os workshops durante o programa incluirão:

Explore suas habilidades
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