
 

Harvard, MIT, Boston University, Northeastern University e 
outras grandes Universidades. 
 
Não há nada mais emocionante do que uma visita à universidade dos seus sonhos. Ao absorver 
a atmosfera do campus e ver a vida estudantil e a cultura universitária, você pode ter uma 
noção real sobre se escolheu o lugar certo para avançar em sua vida acadêmica. As sessões de 
informação fornecem conhecimento especial sobre a universidade, seus programas, taxas e 
assistência financeira, processo de inscrição e muito mais. 

 
O Programa University Tour da Efígie em Boston oferece uma 
oportunidade única para estudantes visitarem as principais universidades 
da cidade: Harvard, MIT, Universidade de Boston, Universidade 
Northeastern e muito mais. Nós te registramos para as sessões de 
informação, seguidas de visitas guiadas pelo estudante ou auto-guiadas 
em cada universidade. 
 

Além de visitar universidades de prestígio, você pode aperfeiçoar suas habilidades de inglês em 
Boston, obtendo fluência para sua transição para a vida em uma universidade americana. A 
cereja do bolo? Nós fornecemos atividades para você mergulhar na cultura da cidade! O pacote 
inclui taxa de inscrição, translado do aeroporto no momento da chegada, aulas de inglês no 
período da manhã, acomodação em casa de família individual ou compartilhada, oficinas e 
passeios universitários, programa de atividades e muito mais. 
 
“Os alunos recebem sessões informativas e visitas ao campus à tarde em Harvard, MIT, 
Northeastern University, Boston University, Boston College, Fisher College e UMass Boston”, diz 
Nicole Barone, representante da escola de inglês parceira da Efígie que recebe os alunos em 
Boston. Ela dirige duas Oficinas Universitárias para estudantes nesse programa, com foco em 
admissões, bolsas de estudo, vida universitária e experiência de estudantes internacionais. Os 
alunos também recebem uma ampla visão geral do programa de colocação universitária. 
 
Quando os alunos não estão participando de Sessões de Informação e Tours nos campi, suas 
atividades da tarde incluem passeios como um cruzeiro pelo Porto de Boston e visitas ao 
Museu da Ciência, New England Aquarium ou ao Prudential Center com Skywalk Observatory. 
Talvez até algumas compras em Downtown Crossing. 
 
Um membro da equipe da Efigie acompanhará os alunos quando eles participarem de Sessões 
de Informações, Visitas a Campus e outras atividades. As Sessões de Informações geralmente 
oferecem aos futuros alunos a oportunidade de conhecer conselheiros de admissão, explorar 
programas, entender mais sobre admissão - incluindo o que torna sua candidatura competitiva, 
aprender sobre procedimentos de inscrição e fazer perguntas. 



 

 
A maioria das universidades tem um "embaixador" estudantil mostrando aos alunos em 
potencial, tudo que existe ao redor do campus. Você poderá ver prédios do corpo docente, 
instalações recreativas e esportivas, residências estudantis e dormitórios, além de aprender 
mais sobre a história da instituição, a vida acadêmica e descobrir mais sobre como pode ser sua 
experiência como estudante universitário. 
 
A data dessa viagem inesquecível será de 06 a 20 de julho de 
2019 e temos vagas limitadas. Os participantes terão um 
monitor acompanhando o grupo desde o Brasil a cada 10 
participantes. 
 
Sobre algumas das universidades do nosso pacote de turismo 
universitário: 
 
O pacote University Tour da Efígie oferece excursões a 7 
faculdades, das quais 4 são importantes universidades 
globalmente reconhecidas e classificadas na área da grande Boston.  
 
Saiba mais sobre elas: 
 
Universidade de Harvard 
A Universidade de Harvard é uma universidade privada da Ivy League, estabelecida em 1636. 
Sua história, excelência acadêmica e influência fizeram dela uma das universidades mais 
prestigiadas do mundo. 
A sessão de informação é liderada por oficiais de admissão, acompanhados pelos atuais alunos 
de graduação. Os tópicos geralmente incluem vida acadêmica, processo de admissão, moradia, 
honorários, ajuda financeira, bem como alguma discussão sobre a vida não acadêmica e o que 
esperar. Passeios a pé são conduzidos por estudantes de Harvard. O passeio apresenta pontos 
de referência proeminentes, prédios acadêmicos e residências e os alunos respondem a 
perguntas sobre a vida estudantil e sua experiência em Harvard. 
Melhores Universidades nos EUA - Ranking: 2 

 
MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
Fundado em 1861, o MIT tornou-se uma universidade que enfatizava a 
pesquisa e o ensino de laboratório em ciência aplicada e engenharia. 
Seu lugar como líder de inovação científica, médica e tecnológica 
continua é desafiado por apenas poucas instituições em todo o 
mundo. 
A Sessão de Informação acadêmica explica sobre vida no campus, 
admissões e processos de ajuda financeira. Imediatamente depois 



 

disso, há uma excursão guiada por estudantes no campus que abrange os edifícios do corpo 
docente, as instalações recreativas dos alunos, as acomodações no campus e as áreas favoritas 
dos estudantes, pontos de referência e pontos de encontro. 
Melhores Universidades do EUA Classificação: 5 
 
 Universidade de Boston 
A Boston University foi fundada em 1839 e é uma das maiores universidades independentes do 
país. O tamanho do campus é de 134 acres. 
A Sessão de Informação envolve uma apresentação sobre os aspectos acadêmicos e sociais da 
vida na universidade. Depois disso, o passeio a pé é conduzido por um estudante atual da BU. 
Melhores Universidades do EUA Classificação: 37 
  
Northeastern University 
A Northeastern foi fundada em 1898 e é reconhecida por seu extenso programa de alcance 
global que oferece oportunidades aos seus estudantes em todo o mundo, com parceiros 
cooperativos globais estabelecidos. 
A Sessão de Informação Prospectiva do Estudante é uma apresentação sobre os programas 
acadêmicos, as admissões e o processo de ajuda financeira. A excursão guiada por estudantes 
mostra as áreas acadêmicas e de pesquisa, bem como os salões residenciais do primeiro ano e 
os centros de recreação. 
Melhores Universidades do EUA Classificação: 40 


