O que é o Global Education Prep (GEPrep)?
O GEPrep é uma iniciativa do Consulado Geral dos EUA em Recife, em parceria com a ABA Global Education e a rede do
EducationUSA, que enfatiza o crescimento pessoal e profissional de estudantes das redes públicas de ensino através de
sessões virtuais que promovem oportunidades educacionais, desenvolvimento de aspectos de liderança, empatia,
organização e ação comunitária. Além disso, no GEPrep os estudantes irão conhecer mais sobre o sistema de ensino
americano, com foco na graduação, para que possam construir ao longo do ensino médio candidaturas competitivas para
universidades americanas.
Nossa metodologia conta com sessões dinâmicas, atividades individuais e em grupo, pareamento com estudantes (Buddy
Mentors) que estão atualmente passando pelo processo de candidatura a universidades americanas e/ou que já estão em
solo americano. E ao fim do programa, cada estudante submeterá um projeto final direcionado a solucionar uma questão
específica de sua comunidade.

O que o GEPrep oferece?
Grupo de WhatsApp;
Google Classroom com materiais exclusivos, atividades e gravações de sessões
Google Folder para organizar suas atividades
Sessões semanais em grupo, de setembro a novembro
Orientação em grupo com um orientador EducationUSA e um Peer Buddy
Certificado de Conclusão

Qual o perfil do estudante do GEPrep?
cursando o 9º ano do ensino fundamental ou no 1º ano do ensino médio (prioridade); e
estudantes do 2º ano do ensino médio
que querem conhecer o processo de candidatura a universidades americanas
em busca de autoconhecimento e impacto social
com excelente histórico acadêmico
de baixa-renda comprovada
dos estados de AL, CE, PE e PB

Reuniões pelo Zoom
Sala de Aula Google para organizar gravações, materiais e interação
Sessões semanais em grupo -- de até 2h00 de duração
Sessões com seu Buddy Mentor
Office Hours em grupo -- de até 1h00 hora de duração
Donut Pairing semanal para conhecer os demais integrantes do grupo
Atividades individuais e em grupo
Capstone Project (projeto final)

Tem algum custo?
O GEPrep é uma iniciativa totalmente gratuita!
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Estrutura do programa

O que você vai desenvolver
Habilidades socioemocionais
Habilidades de liderança
Habilidades de organização
Conhecimento sobre construção de projetos de impacto social
Conhecimento sobre o processo de candidatura a universidades americanas

Buddy Mentors
A ABA Global Education, juntamente com a rede do EducationUSA, dispõe de uma rede incrível de estudantes que estão
atualmente passando pelo processo de candidatura a universidades americanas, ou que já estão lá nos Estados Unidos
estudando! Esses estudantes têm experiência com pesquisa científica, construção de projetos de impacto social, são
engajados em atividades extracurriculares variadas, e possuem experiência em orientar outros jovens que, assim como eles,
querem aprender mais sobre projetos e ação social.

Capstone Project
O Capstone Project (projeto final) é um projeto que será desenhado pelos estudantes individualmente ou em grupo desde o
início do GEPrep. O objetivo é que durante o programa os estudantes construam uma proposta de intervenção considerando
uma problemática real em sua comunidade. Os Buddy Mentors irão auxiliar os estudantes nesse processo, assim como o
orientador EducationUSA que estará conduzindo as sessões em grupo do programa. No fim do GEPrep, todos os projetos
serão apresentados em forma de vídeo gravado, seguindo a estrutrura de um pitch de até 5 minutos.

GEPrep Award
O GEPrep Award é uma premiação concedida aos 3 melhores projetos finais. A premiação é estruturada em 1. Gold
Recognition para o primeiro lugar; 2. Silver Recognition para o segundo lugar; 3. Bronze Recognition para o terceiro lugar.
Vencedores receberão um certificado de premiação.

Oportunidades Educacionais
Um dos pilares do desenvolvimento pessoal e profissional é ter acesso a oportunidades educacionais que promovam
liderança, colaboração, empatia, e outros aspectos essenciais para o trabalho em comunidade. Durante o GEPrep, os
estudantes irão ser apresentados a inúmeras oportunidades, assim como desenvolverão habilidades cruciais para se
candidatarem a essas oportunidades.

Calendário do Programa*
*sujeito a alterações

16 a 22 de outubro
Construindo o seu Projeto II

11 a 17 de setembro
Transformação Pessoal

23 a 29 de outubro
Transformação Social II

18 a 24 de setembro
Transformação do Grupo

30 a 05 de novembro
Escrevendo Narrativas no Processo de Candidaturas I

25 a 01 de outubro
Transformação Social I

06 a 12 de novembro
Escrevendo Narrativas no Processo de Candidaturas II

02 a 08 de outubro
Construindo o seu Projeto I

13 a 19 de novembro
Capstone Project

09 a 15 de outubro
Atividades Extracurriculares & Impacto Social

20 a 26 de novembro
Sessão de Encerramento
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04 a 10 de setembro
Sessão de abertura

Das
Vagas*
*sujeito a alterações
Selecionaremos um total de 60 estudantes dos estados de AL, CE, PE, e PB
15 vagas para AL; 15 vagas para CE; 15 vagas para PE; e 15 vagas para PB

Processo
de Seleção*
*Não daremos feedback individal dos resultados
20 de julho
Abertura das inscrições (jotform), às 12h00
Preenchimento de formulário e envio de documentos pelo jotform
Link de inscrição: https://bit.ly/geprep_2022
17 de agosto
Encerramento das inscrições, às 23h59
20 de agosto
Resultado da 1ª fase (por email), às 18h00
Estudantes selecionados receberão instruções para a próxima fase (envio de vídeo)
25 de agosto
Prazo final para envio de vídeos da 2ª fase, às 23h59
27 de agosto
Resultado final da seleção (por email)
Estudantes selecionados receberão email de aceitação com link para preencherem um formulário até o dia 29 de agosto
04 a 10 de setembro
Início do programa

Tem dúvidas? Contate-nos através do email projetosglobeducar@abaweb.org
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