
Para mais informações acesse:
www.globalchamps.us 

ou envie sua pergunta para
questions@globalchamps.us

PARCEIROS

O FUTURO
TE ESPERA
NOS EUA!

University of Tennessee / English Language Institute

Spring Hill Marriott

Emerald Youth (Sansom Soccer Complex)

Inglês
University of Tennessee

Empreendedorismo
SBDC/KEC

8h30 as 11h

12h30 as 15h 
Turismo de Apredizagem (visitas a Universidades e Escolas)

Aprimoramen
to do Futebol
Alfredo Montesso

Aprimoramento do Futebol
com Alfredo Montesso

Inglês
University of Tennessee

16h as 19h

global.champs
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Camp de Verão 14 / Julho a 27 / Julho / 2019

Camp de Inverno 19 / Janeiro a 01 / Fevereiro/ 2020

Possibilidade de extensão para aulas de inglês

CAMPS DE INVERNO E VERÃO 
NOS ESTADOS UNIDOS 
A Global Champs é uma empresa americana localizada 
em Tennesse nos Estados Unidos. Nosso programa pro-
porciona um ambiente de segurança, criatividade e par-
ticipação, motivando o (a) jovem a melhorar sua fluência 
no idioma inglês, sua liderança e empreendedorismo, 
e o desenvolvimento no futebol. Nossos alunos terão a 
noção exata das habilidades necessárias para cursar uma 
universidade nos Estados Unidos, com ou sem bolsa de 
estudo.

O nosso programa, que é dirigido a meninos e meninas de 
13 a 17 anos, une o útil ao agradável, explorando ao máxi-
mo o “Mindset” Americano, com a sua inovação, criatividade 
e empreendedorismo, abrindo caminho aos jovens de vários 
países para estudar e morar nos Estados Unidos.

A NOSSA DIFERENÇA
• Exposição à cultura americana e língua inglesa desde o 

café da manhã até o jantar;
• Visitas de aprendizagem: oportunidade de visitar escolas de 

primeira classe, universidades e empresas locais, com foco na 
vida do Campus e em temas de Inovação e Tecnologia;

• Acesso a uma metodologia exclusiva de futebol, focada 
no processo de recrutamento de faculdades America-
nas, visando obtenção de bolsas de estudo;

• Curso de Empreendedorismo e Liderança: foco em Ide-
ation, Start-up, apresentações Shark-Tank e execução; 

• Aulas de inglês fornecidas pelo English Language Insti-
tute da Universidade do Tennessee;

• Conhecer Knoxville, no Estado do Tennessee, uma ci-
dade pequena, inovadora e segura, com clima agradável, 
cultura americana autêntica e sede das famosas Smoky 
Mountains;

• Oportunidade de estudar com alunos de diversas nacionali-
dades, inlcuindo alunos locais;

• Oportunidades de networking.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• Acomodação na cidade de Knoxville, no Spring Hill by Marriot 

(13 diárias);
• Café da manhã, almoço e jantar durante a estadia;
• Transporte e equipe disponiveis 24 horas / dia (inlcui traslado 

de Atlanta a Knoxville – ida e volta);
• 3 horas de aulas de inglês por dia (10 dias) ou 3 horas de aulas 

de empreendedorismo por dia (10 dias);
• 3 horas de aulas de futebol por dia (10 dias);
• Visitas de aprendizagem: 4 universidades e 1 empresa. Foco 

na infra-estrutura dos campus, vida no campus e laboratórios 
de tecnologia e inovação;

• 2 ingressos para atrações turísticas locais; 
• Uniforme;
• Jogos de futebol “showcase” com a presença de técnicos 
 de universidades.

KNOXVILLE
Aproveite seus dias em Knoxville, uma cidade charmosa e se-
gura, com muitas opções de atividades! Knoxville foi nomeada 
uma das 10 cidades favoritas nos Estados Unidos pela revista 
Travel+Leisure. Se você quiser uma experiência outdoor, Knox-
ville possui muitos quilômetros de vias verdes e trilhas, bem 
como belos lagos e rios.

SMOKY MOUNTAINS
A Great Smoky  Mountains são uma cordilheira que se 
eleva ao longo da fronteira entre Tennessee e Carolina do 
Norte, no sudeste dos Estados Unidos. O parque foi cria-
do em 1934 e com mais de 9 milhões de visitas por ano, é 
o parque nacional mais visitado nos Estados Unidos.
Dollywood é um parque temático que pertence à can-
tora de música country Dolly Parton. O parque também 
está localizado nas Smoky Mountains.
Em Dollywood você pode encontrar comidas tradicionais 
desta região e espetáculos musicais.

O MÉTODO
Todo o nosso método será fortemente focado na orien-
tação dos alunos no processo de recrutamento de escolas 
e universidades americanas. Relatórios de avaliação serão 
fornecidos aos alunos, fornecendo orientação para áreas de 
melhoria na profeciência do idioma inglês, no futebol e em 
outras importantes áreas relevantes nos processos de recru-
tamento para obtenção de bolsas de estudo. 

No futebol, nossas avaliações serão avaliadas e categori-
zadas sob os seguintes aspectos: físico, comportamental, 
tático e habilidades.

A Global Champs faz questão de considerar todos os  
aspectos que farão sua aplicação bem sucedida.

Folder Global Champs_PORTUGUES_05-02-19.indd   2 08/02/2019   18:55:09


