
CCBEU-SOROCABA 

EducationUSA 

NEWSLETTER 

 Issue #1,January 2013 

Veja nesta Edição : 

 

O que é o EducationUSA? 

 

Intercâmbio CCBEU –MARYVILLE 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

 

PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 
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BOLSAS DE ESTUDOS 

 

CHAMADAS ABERTAS 

__________________________________________________________________ 

O que e  o EducationUSA ? 

Se você quer estudar nos Estados Unidos.. 

você precisa conhecer o EducationUSA! 

O escritório do EducationUSA-CCBEU Sorocaba faz parte de 

uma rede global de centros especializados em Educação nos 

EUA. Por serem a fonte oficial da Embaixada Americana, forne-

cem orientações precisas, imparciais e abrangentes. 

A adviser, ou orientadora, que participa de treinamentos oficiais, 

explica aos interessados todas as possibilidades de programas 

de bolsas e intercâmbios culturais, processos de seleção, exa-

mes de proficiência, realiza palestras e visitas a escolas e univer-

sidades, bibliotecas e feiras de educação, faz traduções certifica-

das de documentos escolares e organiza cursos e workshops e 

orienta sobre como obter o visto de estudante. 

Frequentemente o EducationUSA de Sorocaba, recebe visita de 

representantes de Universidades Americanas e visitas oficiais do 

Consulado dos Estados Unidos. 

Somente uma escola de inglês da rede "Binational Centers" , ofi-

cialmente reconhecida e apoiada pelo Governo Americano pode 

sediar um escritório do EducationUSA. 

Workshops de orientação são realizados todas as quartas-feiras 

às 18 horas no CCBEU-Sorocaba. 

Se você sonha em estudar lá...participe e prepare-se 

recebendo informações oficiais. 

__________________________________________________________________ 

INTERCÂMBIO MARYVILLE COLLEGE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora você pode estudar inglês nos Estados Unidos participando do Inter-

câmbio exclusivo a preços especiais para alunos do CCBEU. 

Venha saber mais detalhes no workshop dia 06 de Fevereiro às 18 horas. 

INSCRIÇÕES NA RECEPÇÃO! 

__________________________________________________________________ 

BOLSAS ABERTAS: 

FIQUE LIGADO! 

 

 Professores de inglês da  

                      Rede Pública 

  Inscrições para curso de inglês nos EUA para professores de inglês da re-

de pública de ensino básico até 14 de fevereiro.  

Saiba mais em nosso workshop gratuito com a Adviser (Noemi Fontão) 

todas às quartas-feiras às 18horas, aqui no CCBEU. Sorocaba  

 

 __________________________________________________________________ 

NOSSAS HISTÓRIAS DE SUCESSO: 

 

 

Johnny Ramos foi orientado pelo nosso escri-

tório do EducationUSA e fez o processo de 

bolsas de estudos para o programa Ciência 

sem Fronteiras, e foi aprovado. 

Johnny irá fazer um ano de curso de Medici-

na na Clemson University. 

 

 

Este mês o  EducationUSA CCBEU Sorocaba comemora a viagem  

de 3 professores de inglês da rede pública que  foram orientados  

AQUI  e já estão fazendo curso nos Estados Unidos  promovidos 

pela  Comissão Fulbright,  a Embaixada dos EUA e a CAPES, são 

eles: 

Ademar Castelo Branco 

Marisa Tanaka e  

Fabrício Oliveira da Silva. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Programa Ciência sem Fronteiras oferece uma oportunidade única 

de formação no exterior para  estudantes . O EducationUSA, é par-

ceiro  oficial  dessa iniciativa e orienta você  no processo de admis-

são. 

 

Conheça  as  áreas prioritárias 

 

 Engenharias e demais áreas tecnológicas; 

 Ciências Exatas e da Terra: Matemática, Física, Química, Biolo-

gia e Geociências; 

 Ciências Biomédicas e da Saúde; 

 Computação e Tecnologias da Informação; 

 Tecnologia Aeroespacial; 

 Fármacos; 

 Produção Agrícola Sustentável; 

 Petróleo Gás e Carvão Mineral; 

 Energias Renováveis; 

 Tecnologia Mineral; 

 Biotecnologia; 

 Nanotecnologia e Novos Materiais; 

 Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais; 

 Biodiversidade e Bioprospecção; 

 Ciências do Mar; 

 Indústria Criativa; 

 Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva; 

 Formação de Tecnólogos. 

BOLSAS ABERTAS. FIQUE LIGADO! 

 

__________________________________________________________________ 

NOSSOS SERVIÇOS: 

 

 Tradução de documentos escolares; 

 Orientação Gratuita; 

 Orientação Particular; 

 Orientação para o TOEFL, SAT, GRE. 

ENCONTRE-NOS : 

 

educationusa.org.br 

 

 @EducationUSAsor 

 

facebook.com/EducationUSACCBEUSOROCABA 

 

facebook.com/educationusa.sorocaba 
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