
Join us in January or July!

January Academy

2018 Dates: January 3-27, 2018
Application Deadline: December 1, 2017

Housing and Meals:
• Live with a caring US homestay family.
• Eat 3 nutritious meals each day.

July Academy

2018 Dates: July 2-28, 2018
Application Deadline: June 1, 2018

Housing and Meals:
• Live on campus in a residence hall.
• Eat 3 nutritious meals each day.

Apply Today: edusaacademy.colorado.edu  |  Email: edusaacademy@colorado.edu

Academy

Tuition and Fees: USD $5000
Includes instruction, materials, activities, 
housing, meals, and health insurance.
Airfare not included.

• Work with recognized academic and 
professional experts in engineering, 
international business, and psychology.

• Design a business, product, or service with 
guidance from a local entrepreneur.

• Build communication, critical thinking, and 
negotiating skills by working with teams of 
classmates. (ESL track available.)

• Experience US culture and debate current 
events.

Academics

• Tour area universities.
• Interact with key international admission 

decision-makers.
• Gain insight on university admission and 

international student scholarships.
• Develop test preparation skills and 

strategies for success.

University Preparation

• Hike or ski the majestic Rocky Mountains.
• Breathe clean mountain air.
• Explore the city of Denver.
• Participate in exciting cultural, community, 

and sports activities.

Culture and Recreation

• Experience university life on the safe, 
world-ranked campus of the University 
of Colorado Boulder - one of the most 
beautiful campuses in the US, and home to 
5 Nobel prize winners.

Campus Life

An academic and cultural adventure you will never forget.
The EducationUSA Academy at the University of Colorado Boulder is a university preparation program for 
IB, AP, Cambridge, and other academically accomplished international students from public and private high 
schools. Ages 15-17.



Junte-se a nós em  
janeiro ou julho.

Academia de janeiro

Datas para 2018: 3 a 27 de janeiro de 2018
Prazo para inscrições: 1.º de dezembro de 2017

Moradia e refeições:
• Hospede-se com uma atenciosa família 

dos EUA.
• Tenha três refeições nutritivas por dia.

Academia de julho
Moradia e refeições:
• Hospede-se no campus em um prédio 

residencial.
• Faça três refeições nutritivas por dia.

Datas para 2018: 2 a 28 de julho de 2018
Prazo para inscrições: 1.º de junho de 2018

Inscreva-se ainda hoje: edusaacademy.colorado.edu  |  E-mail: edusaacademy@colorado.edu

Academy

Matrícula e taxas: US$ 5.000
Inclui instrução, materiais, atividades, 
moradia, refeições e seguro-saúde.
Passagem aérea não incluída.

• Trabalhe com reconhecidos especialistas 
profissionais e acadêmicos nas áreas de 
engenharia, negócios internacionais e psicologia.

• Projete um negócio, produto ou serviço com a 
orientação de um empreendedor local.

• Desenvolva habilidades de comunicação, 
pensamento crítico e negociação trabalhando com 
equipes de colegas (acompanhamento de inglês 
como segunda língua disponível).

• Vivencie a cultura dos EUA e debata eventos atuais.

Acadêmicos

• Faça um passeio pelas universidades da região.
• Interaja com importantes tomadores de decisão 

sobre admissão internacional.
• Entenda o processo de admissão na 

universidade e de bolsas de estudo para 
estudantes internacionais.

• Desenvolva habilidades e estratégias de 
preparação de sucesso para testes.

Preparação para a universidade

• Pratique caminhadas ou esqui nas majestosas 
Montanhas Rochosas.

• Respire o ar puro da montanha.
• Conheça a cidade de Denver.
• Participe de animadas atividades culturais, 

esportivas e comunitárias.

Cultura e recreação

• Experimente a vida na universidade no 
campus seguro e mundialmente renomado da 
University of Colorado Boulder, um dos mais 
belos campi dos EUA e lar de cinco vencedores 
do Prêmio Nobel.

A vida no campus

Um aventura acadêmica e cultural que você nunca esquecerá.
A EducationUSA Academy da University of Colorado Boulder é um programa preparatório para IB, AP, 
Cambridge e para outros estudantes internacionais academicamente talentosos provenientes de escolas 
secundárias públicas e privadas. Para idades entre 15 e 17 anos.




