
O EducationUSA Academy at the University of Colorado Boulder para estudantes internacionais do ensino médio, com idades de 15 
a 17 anos, inclui:

•	 Aprendizado da língua inglesa
•	 Introdução à cultura acadêmica e ao sistema de ensino superior dos EUA
•	 Orientação sobre o processo de admissão da universidade - inscrições, redações, testes exigidos, oportunidades de bolsas de estudo e entrevistas
•	 Participação interativa em eventos, questões, cultura e comunicação intercultural atuais dos EUA
•	 Tours pelos campus das faculdades e universidades da região
•	 Interação com nativos em Inglês no campus
•	 Incríveis atividades culturais, comunitárias e esportivas

Inscreva-se já:  edusaacademy.colorado.edu  •  Email:  edusaacademy@colorado.edu

Destaques do Programa para Janeiro 2017

Alojamento e Refeições
• More na casa de uma família americana
• 3 refeições saudáveis ao dia

Exemplos de Atividades:
• Passeio de Ski nas Montanhas Rochosas
• Visite o centro de Denver
• Visite o Estes Park
• Faça caminhadas no Chautauqua Park
• Visite o Fiske Planetarium

Curso e Taxas: US$ 5.000
(Inclui cursos, materiais, atividades, alojamento, alimentação e seguro saúde. Transporte aéreo não incluso.)

Datas do Programa Prazo de Inscrição

4 a 28 de janeiro de 2017 1º de dezembro de 2016

at the 

University of Colorado Boulder
Academy

Destaques do Programa para Julho 2017

Alojamento e Refeições
• More no campus em uma residência universitária
• 3 refeições saudáveis ao dia

Exemplos de Atividades:
• Aproveite o Parque Aquático Water World
• Assista aos Jogos de Beisebol do Colorado Rockies
• Visite o Rocky Mountain National Park
• Faça caminhadas no Chautauqua Park
• Visite o Fiske Planetarium

Datas do Programa Prazo de Inscrição

3 a 29 de julho de 2017 1º de junho de 2017

Datas do Programa Janeiro: 
4 a 28 de Janeiro de 2017

Datas do Programa Julho: 
3 a 29 de Julho 2017


