
2018
PROGRAMA PARA “TEENAGERS”

JUNHO e JULHO

VAGAS LIMITADAS

 

Take the First Step Towards Being a Global Leader

7 anos de sucesso absoluto com mais de 900 líderes formados!!!

JUNHO e JULHO de 2018 – BOSTON/CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS – USA

3 SESSIONS: 2ª QUINZENA DE JUNHO/2018 E 1ª e 2ª QUINZENA DE JULHO/2018

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO SITE

WWW.BOSTONCAMBRIDGE.COM.BR

AGES: 9 – 11
BIRTHYEAR: 2007 – 2009

ANIMATION, ROBOTICS
& TALENT DEVELOPMENT

LEADERSHIP, LIFE SKILLS
& SCIENCE

BUSINESS, 
ENTREPRENEURSHIP

INNOVATION & CAREER PLANNING
AGES: 12 – 14 

BIRTHYEAR: 2004 – 2006
AGES: 15 - 17  

BIRTHYEAR
10th - 12th GRADES

: 2001 – 2003

THE BCI LEADERS CAMP 2018

I LEADERSHIP AND SCIENCE CAMP FOR 
INTERNATIONAL STUDENTS

01 a 12 de julho de 2012 – CAMBRIDGE-BOSTON/USA
Take the First Step Towards Being a Global Leader.

Aulas em HARVARD e MIT.

Se você é jovem entre 11 a 15 anos de idade, faça um “open mind”
venha estar entre os melhores estudantes do mundo!! 

Não perca essa oportunidade e participe!

As aulas de Inglês e Leadership serão no Campus de HARVARD 
UNIVERSITY, fundada em 1636 e, desde então, considerada ainda 
como uma das melhores Instituições de ensino do mundo e, as 
de ciência e pesquisa serão realizadas dentro do Campus de 
(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY), fundada 
em 1861 e considerada como uma das Instituições que mais produz 
ciência, pesquisa e tecnologia de ponta no mundo.

Harvard
Workshops e atividades educacionais
no Campus da Harvard University
fundada em 1636, e desde então
considerada uma das melhores
Instituições de Ensino do mundo.    

MIT Bentley University
Aulas e atividades educacionais/
esportivas no Campus da Bentley 
University, reconhecida como uma das 
instituições mais conceituadas em educação 
com foco em negócios, sendo líder em 
programas de MBA e Finanças.

O BCI – The Boston Cambridge Institute está lançando de forma especial, o THE BCI LEADERS CAMP 2018, que abordará tópicos 
diferenciados e de acordo com a faixa etária dos participantes como por exemplo: Animation, Robotics, Talent Development, 
Leadership, Life Skills, Science, Business, Entrepreneurship, Innovation, entre outros. O Programa denominado como “Summer 
Camp Educacional-cultural” com aulas na Bentley University, Workshops em Harvard e Laboratórios em MIT, tem como propósito 
principal a imersão dos participantes em temas de grande destaque internacional, bem como a vivência acadêmica de excelência 
nas melhores universidades do mundo, e o uso/ aperfeiçoamento do idioma inglês como instrumento de aprendizado. O 
Programa será realizado na região de Boston e Cambridge, Estado de Massachusetss – USA e é destinado para jovens de 9 a 17 anos 
de idade, com nível de entendimento básico, intermediário ou avançado do idioma inglês, vez que os participantes fazem no 
Brasil um “placement test” de avaliação do idioma, e são divididos em salas de aulas, grupos e atividades considerando o binômio 
(idade + nível de inglês).

1st SESSION: O embarque está previsto entre os dias 16 e 17/06/2018, e a chegada entre os dias 01 e 02/07/2018.
2nd SESSION: O embarque está previsto entre os dias 01 e 02/07/2018, e a chegada entre os dias 16 e 17/07/2018.
3rd SESSION: O embarque está previsto entre os dias 16 e 17/07/2018, e a chegada entre os dias 31/07 e 01/08/2018.

Total de 15 dias entre a data de embarque e a data de chegada no Brasil.

4th - 6th GRADES 7th - 9th GRADES

Laboratórios no famoso MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), 
fundado em 1861, e considerado uma das 
Instituições que mais produz ciência, 
pesquisa e tecnologia de ponta no mundo.



PÚBLICO-ALVO | PRÉ-REQUISITO | LOCAL DO PROGRAMA
Jovens de 9 a 17 anos de idade com conhecimento básico, intermediário ou avançado do idioma inglês. O Programa será 
realizado nos Estados Unidos da América, nas Cidades de Boston, Cambridge e Waltham (e região), Estado de Massachusetts.

INICIATIVA:
Os jovens de hoje em dia estão cada vez mais cedo em contato com o idioma inglês, seja através de aulas e cursos, como 
também através de viagens, livros, seriados, músicas, games, internet, e outros.Então, mais do que nunca o idioma inglês 
e a cultura global vem influenciando os jovens e entrando em suas vidas, de uma forma ou de outra. Em razão disso, a 
proposta desse Programa é incomparável e, já vem de experiências bem sucedidas realizadas nos anos anteriores, contando 
com a participação de mais de 900 jovens dos melhores colégios do Brasil. Os jovens participarão de Aulas Temáticas, 
Workshops, Learning Tours, Atividades Educacionais, dentro de renomadas Instituições como: Harvard University, MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) e Bentley University.

PROPÓSITO DO PROGRAMA (VIAGEM):
O propósito em participar do Programa, além do aprendizado/aperfeiçoamento do idioma inglês e dos tópicos que foram 
especialmente selecionados para cada faixa etária de jovens, é principalmente, ser motivado e inspirado pela atmosfera 
acadêmica de Harvard, MIT e Bentley (e outras Universidades e Instituições da região de Boston – considerada um dos 
maiores e mais renomados centros acadêmicos do Mundo com mais de 53 Universidades e Colleges), através da experiência 
de ser um aluno dessas Universidades, e conhecer a estrutura, tradição e oportunidades da vida acadêmica. Além disso, 
os jovens terão a experiência de conviver com os Mentores (estudantes de Universidades Americanas), sem contar a
experiência enriquecedora de dormir e viver o dia-a-dia num Campus Acadêmico Americano.

ACOMPANHAMENTO:
Além dos Mentores das Universidades Americanas, profissionais e educadores do BCI irão acompanhar e assistir os jovens
participantes durante todo o Programa.

DESCRITIVO DO PROGRAMA E ATIVIDADES EDUCACIONAIS:
Os participantes serão divididos por faixa etária (3 Programas diferentes: 9/11 anos, 12/14 anos e 15/17 anos), e 
diariamente participarão de aulas temáticas, laboratórios, learning tours, atividades educacionais/esportivas, visitas e 
passeios, e também do Study Hall para desenvolvimento do projeto final para a cerimônia de encerramento.
Durante o programa (com exceção das aulas) os participantes são acompanhados por MENTORES (estudantes de 
universidades americanas), potencializando assim a imersão e o aprendizado.
As aulas, workshops e atividades são sempre interativas, divertidas, temáticas e ministradas no idioma inglês por seletos 
professores, realizadas dentro de salas de aula e laboratórios no campus da Harvard, MIT e Bentley University; e os 
learning tours e passeios são conduzidos pelo staff BCI.

WORKSHOP E VISITA ESPECIAL (ÁREA DA MEDICINA)
PARTICIPAÇÃO OPCIONAL (CUSTO EXTRA)
Pelo segundo ano consecutivo os participantes dos Programas “Leadership, Life Skills & Science” e “Business, 
Enterpreneurship, Innovation and Career Planning” terão oportunidade de participar de um workshop conduzido por 
um médico americano, o qual contará sobre sua motivação e dilemas de escolha vocacional, desafios enfrentados, 
jornada acadêmica até se tornar um profissional da área da medicina, e, ainda, mitos e verdades sobre a carreira de 
médico nos EUA para alunos internacionais, entre outros.
O workshop será precedido de uma visita guiada por um educador ao Museu de História da Medicina do Mass. General 
Hospital (Museum of Medical History and Innovation). O MGH é um “teaching” Hospital da Harvard Medical School e 
reconhecido como um dos melhores hospitais do mundo.
A participação no workshop + visita tem limitação de vagas e necessita de inscrição prévia e com bastante antecedência 
(até no máximo abril de 2018). Essa atividade tem o custo extra de USD 200.00 (duzentos dólares americanos).

Obs: Os participantes que não optarem por essa atividade farão outras atividades com os mentores.

HOSPEDAGEM (DORMITÓRIOS UNIVERSITÁRIOS) E TRANSPORTE TERRESTRE:
Os participantes ficarão hospedados em dormitórios acadêmicos (quarto será compartilhado entre 2 participantes do 
programa) localizados dentro de um Campus Universitário, preferencialmente no Campus da Bentley University (ou em 
outra Universidade de 1ª linha na região de Boston/Cambridge). O grupo é dividido em ala masculina e feminina (serão 
fornecidas roupas de cama, toalha de banho e rosto, material de toilette e para limpeza dos dormitórios).
Os traslados diários e transporte para os diferentes locais de aulas e atividades (durante o programa) são realizados no 
legendário e verdadeiro “American Yellow School Bus”.



ANIMATION, ROBOTICS

& TALENT DEVELOPMENT

PROGRAM TOPICS | CONTENTS:
ANIMATION: Principles of Animation, Giving weight and muscle to a character´s movement, timing 
and spacing, frames, intro to storytelling, creating reference, basic editing, project animation 
development, working with ideas.
ROBOTICS: Robotic experience at the MIT Museum: working with Lego, exploring what 
makes a robot tick in this introduction to programming robots. Students use the LEGO Mindstorms 
NXT and NXT-G Programming Environment to get robots sensing, thinking, and moving about. The 
Workshop includes an introduction to artificial intelligence research at MIT. The experience at the 
Laboratory seeks to drive students towards science and engineering by engaging them in 
robotics and similar hands-on activities while fostering a sense of curiosity and accomplishment.

TALENT DEVELOPMENT: how to discover and develop your own talent and passion, how to thrive in 
global talent contexts, how to overcome the challenges of being gifted, how to follow your dreams, etc.

ESL: English classes as a support for topics classes.

FINAL PROJECT THEME: ANIMATION

LEARNING TOURS, LAB & ACTIVITIES:

Museum of Science Boston

MIT LAB (Robotics)
Legoland Discovery Center

Boston Children´s Museum
Harvard University, MIT e Bentley University Tours
Emerson College visit (one of the best Animation/Arts School in the world)
Boston Common Park / Boston Swan Boats
Harvard Museum of Natural History
Harvard Peabody Museum
MIT Museum
Sports, Field and Recreational Activities at Bentley University Campus
Duck Tours
Study Hall
DAY OF SHOPPING: Burlington Mall

SPECIAL DINNERS:Hard Rock Cafe Boston, Fire+Ice Grill (or other local restaurant), and The Cheese
Cake Factory.

PRE-REQUISITO: (1) Ter a idade de 9 a 11 anos em 2018, ou (2) Estar cursando o 4º ao 6º ano escolar.

 
 HARVARD UNIVERSITY

MIT MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BENTLEY UNIVERSITY

 
 

AGES: 9 – 11 / BIRTHYEAR: 2007 – 2009
PROGRAMA PARA JOVENS ENTRE 9 E 11 ANOS / ANO DE NASCIMENTO ENTRE 2007 E 2009

P R O G R A M

WORKSHOPS, LAB AND CLASSES AT



PROGRAM TOPICS | CONTENTS:

LEADERSHIP: what makes a leader, how to be a sucessfull leader, leadership insights, leadership skills, 
team work, attitude, integrity, shared vision, leadership by examples, steps on becoming a great leader, 
leadership vs. management, establishing your goals, lessons on leadership, leaders and entrepreneurs, etc.

LIFE SKILLS: emotional intelligence, tolerance, managing yourself, measuring performance, strategy 
execution, competition, how to be self-sufficient, developing people skills, improving your personal 
presence, character building, conversation/interview skills, public-speaking abilities, managing time 
and frustration, adaptability, personal responsibility, developing charisma and greater social skills, 
being pro-active and independent.  
 
SCIENCE: The History of Scientific Development, The Industrial Revolution, The Information 
Revolution (The Digital Age), science and development, science in the 21 stcentury, the future of 
science, food and water shortages issues, clean and reusable energy needs, etc. 
 ESL: English classes as a support for topics classes.

FINAL PROJECT THEME: LEADERSHIP

LEARNING TOURS, LABS & ACTIVITIES:
MIT Lab (Robotics)
Museum of Science Boston
Harvard University, MIT e Bentley University Tours
Harvard Museum of Natural History
Harvard Peabody Museum
MIT Museum
MIT Chandra Lab and Observatory
Old State House Boston
Sports Activities at Bentley University Campus
Duck Tours
Study Hall
Workshop e Visita Especial (Área da Medicina) – Opcional *** Página 02 ***

DAY OF SHOPPING: Burlington Mall

SPECIAL DINNERS: Hard Rock Cafe Boston, Fire+Ice Grill (or other local restaurant), and The Cheese
Cake Factory.

PRE-REQUISITO: (1) Ter a idade de 12 a 14 anos em 2018, ou (2) Estar cursando o 7º ao 9º ano escolar, ou
(3) Já ter participado do THE BCI LEADERS CAMP (Programa: Animation, Robotics & Talent Development).

 
HARVARD UNIVERSITY

MIT MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BENTLEY UNIVERSITY

 

LEADERSHIP, LIFE SKILLS

& SCIENCE

PROGRAMA PARA JOVENS ENTRE 12 E 14 ANOS / ANO DE NASCIMENTO ENTRE 2004 E 2006

AGES: 12 – 14 / BIRTHYEAR: 2004 – 2006

P R O G R A M

WORKSHOPS, LABS AND CLASSES AT



PROGRAM TOPICS | CONTENTS:

BUSINESS: business concepts, markets, trading, stock market, investments, corporations, partnerships, 
globalized and competitive world, sustainable businesses, commercial landscape, etc. 

ENTREPRENEURSHIP: Business Plan, business and product development, market research, logo/slogan, 
promotion, smalls business vs. big corporations, YOB vs. JOB, mission statement, networking, idea vs. 
opportunity, being creative, thinkng outside the box, blue ocean strategy vs. red ocean strategy, SWOT 
Analysis, etc.  

INNOVATION: what is innovation, how to be an innovator, traits of an innovator, entrepreneurship and 
innovation, technology that  is  changing the world, etc.
 
CAREER PLANNING: self assessment, how to learn about yourself, the career planning process, making decisions, 
exploring your options, knowing yourself, moving on, career   fields, new career options, how to choose a career, 
the  american  application  process, TOEFL & SAT, interviews, letters, 21st   century   job  global market, etc.

FINAL PROJECT THEME: BUSINESS DEVELOPMENT (COMPANY, PRODUCT OR SERVICE) 

LEARNING TOURS, LABS & ACTIVITIES:
MIT Lab (Plasma Science and Fusion Center)
Museum of Science Boston
Harvard University, MIT, Boston College e Bentley University Tours

MIT Koch Institute
Harvard Business School Visit

Harvard Museum of Natural History
MIT Museum
MIT Chandra Lab and Observatory
Sports Activities at Bentley University Campus
Duck Tours
Study Hall
Workshop e Visita Especial (Área da Medicina) – Opcional *** Página 02 ***

DAY OF SHOPPING: Burlington Mall

SPECIAL DINNERS: Hard Rock Cafe Boston, Fire+Ice Grill (or other local restaurant), and The Cheese 
Cake Factory.

PRE-REQUISITO: (1) Ter a idade de 15 a 17 anos em 2018, ou (2) Estar cursando o ensino médio, ou (3) Já
ter participado do THE BCI LEADERS CAMP (Programa: Leadership, Life Skills & Science).

P R O G R A M

 
HARVARD UNIVERSITY

MIT MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
BENTLEY UNIVERSITY

 

BUSINESS, ENTREPRENEURSHIP,

INNOVATION & CAREER PLANNING

PROGRAMA PARA JOVENS ENTRE 15 E 17 ANOS / ANO DE NASCIMENTO ENTRE 2001 E 2003

AGES: 15 – 17 / BIRTHYEAR: 2001 – 2003

WORKSHOPS, LABS AND CLASSES AT



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
• Antes do embarque os participantes receberão o “Guia do Participante” que contempla todas as informações necessárias 

para a participação do programa, mochila, travel case, etiquetas para malas, ID (cartão de identidade do Programa),
entre outros. Também antes do embarque, os participantes e pais receberão a versão final do Schedule  contendo toda
a programação dia-a-dia, com aulas, atividades, etc.     

• A partir do mês de março de 2018, até a data do embarque, os participantes receberão diversos Boletins Temáticos (BCI 
NEWS), para se prepararem para a viagem/programa.

• Os participantes poderão manter contato com os pais ao final do dia através da internet. Os números de celulares  
dos coordenadores do Programa também são disponibilizados aos pais, caso seja necessário algum contato urgente 
durante o Programa.Os pais ainda terão acesso a uma página na internet (página restrita aos pais – link dropbox), para 
acessarem as fotos que são postadas diariamente desde o início do Programa (aproximadamente de 200 a 400 fotos 
por dia), além dos Boletins diários que também são publicados com as informações das atividades realizadas no dia, e 
outras informações.

• O café da manhã e jantar serão realizados diariamente dentro do Campus Universitário onde os participantes ficarão 
hospedados (com exceção dos 3 jantares especiais).

• Ao final do Programa será realizada uma Cerimônia de Encerramento (Closing Ceremony), para a entrega pelo
BCI de certificados aos participantes. 

INVESTIMENTO:

NÃO INCLUSO NO VALOR ACIMA CITADO:

• Os almoços não estão inclusos pelo fato de que faz parte também da proposta do programa a experiência cultural de 

• Bilhete/Passagem Aérea até Boston.
• WORKSHOP E VISITA ESPECIAL (ÁREA DA MEDICINA) – PARTICIPAÇÃO OPCIONAL: Como informado na página 02,

essa atividade é opcional e tem o custo extra de USD 200.00 (duzentos dólares americanos).

conhecer restaurantes, comidas e opções variadas e em locais diversificados. A estimativa de despesa diária para o 
almoço é de U$ 10,00 a U$ 20,00. Os 3 jantares especiais e de confraternização (SPECIAL DINNERS: Hard Rock Cafe Boston,  
Fire+Ice Grill (ou outro restaurante local), and The Cheese Cake Factory) também não estão inclusos no Programa
(custo aproximado de US$ 30.00 por jantar especial). 

• Itens pessoais de farmácia e supermercado não estão inclusos. Logo na chegada, está prevista a ida à “CVS” (farmácia) 
e supermercado para que os participantes possam comprar itens de higiene pessoal e “snacks” para o período do 
Programa.

FORMA DE PAGAMENTO:

DOCUMENTOS E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS:

QUANTIA SUGERIDA:
Levar a quantia em espécie de aproximadamente US$ 800,00 dólares, preferencialmente, em notas trocadas de U$ 10,00/
U$20,00. Também sugere-se providenciar um cartão de débito internacional para o uso nos dias de passeios/compras.

As vagas são limitadas (data limite para registro: 31/03/2018) - sujeito a disponibilidade de vagas.
 Faça já a sua inscrição!

 www.bostoncambridge.com.br/registro2018
Organized by Official Travel Agency

USD 5,600.00 (cinco mil e seiscentos dólares americanos) inclui todo o Programa (parte terrestre) mais o seguro de 
assistência médica e de viagem internacional com cobertura até USD 50,000.00, ou seja, os workshops, aulas, laboratórios, 
textbook, learning activities and tours, Mentores das Universidades Americanas, profissionais e educadores do BCI que 
acompanharão os participantes durante todo o programa, passeios, alimentação (café da manhã e jantar), dormitório, 
traslados para os diferentes locais de aulas/atividades, tickets para os museus, certificado de conclusão, mochila, travel 
case, ID (cartão de identidade do Programa).

Parcelamento em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou diretamente com a Agência no Brasil (Parcelamento 
direto com a Agência: parcelamento em até 10 vezes de agosto de 2017 até maio/2018, devendo a última parcela ser paga 
até 30/05/2018).

Passaporte e visto de turista (B2) válidos e com data de validade de no mínimo seis meses posterior à data de término do 
Programa, autorização para o menor viajar desacompanhado dos pais, e Cédula de Identidade RG (para os participantes 
que não possuem os dados da filiação no passaporte), e Formulários de Saúde.

MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS:
LINHA DIRETA BCI NO BRASIL (Sem custo de ligação internacional)

DISQUE: 11 3042-8825 (Atendimento em português)

WHATSAPP (USA) +1 6127576217 | TEL.: (USA) +1 6179458317
E-mail: bci@bcieducation.com

Site: bostoncambridge.com.br | bcieducation.com

AGÊNCIA OFICIAL DOS PROGRAMAS BCI
NO RIO DE JANEIRO: SINGULARIS

TEL.: 55 21 3547-1680 | 9 9851-1032
bci@singularis.tur.br

bostoncambridge.com.br/singularis
singularis.tur.br

Official Travel Agency

AGÊNCIA OFICIAL DOS 




