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Jovens Embaixadores 
 
G1 - Rio de Janeiro/RJ - 
Portal do Distrito Federal –  
Brasília/DF - NOTÍCIAS - 28/10/2011 

 
Duas estudantes da rede pública do Distrito Federal representarão 
Brasília no programa de intercâmbio cultural da Embaixada dos 
Estados Unidos 
 
Rafaela Leal de Souza, de Águas Lindas, e Smênia Vasconcelos 
Soares, de Ceilândia, são as duas alunas da rede pública do Distrito 
Federal que participarão do Programa Jovens Embaixadores, da 
Embaixada dos Estados Unidos.  
  
O anúncio foi feito na manhã de hoje em São Paulo pelo 
embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon. A décima 
edição do intercâmbio cultural teve mais de sete mil inscrições em 
todo o Brasil, e 45 jovens foram selecionados para uma viagem de 
três semanas aos Estados Unidos, marcada para 6 a 29 de janeiro 
de 2012.  

  
Nove estudantes do Distrito Federal já participaram do programa desde o lançamento, em 2002. Este ano, foram 425 
inscritos em todo o DF.  A lista completa dos participantes pode ser lida na página do projeto no Facebook. 
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Londrina terá representante no Jovens Embaixadores de 2012 
http://londrina.odiario.com/londrina/noticia/505985/londrina-tera-representante-no-jovens-embaixadores-de-2012/  
 

 
O Diário - Maringá/PR - PARANÁ - 28/10/2011 -  
 
A lista do Programa Jovens Embaixadores de 2012 foi 
divulgada nesta sexta-feira (28) e entre os sete mil candidatos 
que participaram da seleção, uma londrinense vai representar 
o município de Londrina no mês de janeiro em ações nos 
Estados Unidos. Das 45 pessoas que seguem para 
Washington no início do ano, duas são do Paraná. O outro 
jovem é de Guarapuava.  
 
A londrinense tentou uma única vez e foi escolhida para 
participar do programa Jovens Embaixadores.  
 
Os critérios para a escolha dos embaixadores não são 
simples. É preciso ter entre 15 e 18 anos (até a data da 
viagem), ter boa fluência oral e escrita em inglês, ser aluno do 

ensino fundamental na rede pública, pertencer à classe chamada sócio-econômica menos favorecida, ter excelente 
desempenho escolar, perfil de liderança, iniciativa e boa desenvoltura oral e engajamento por, pelo menos, um ano em 
atividades de responsabilidade social e voluntariado. 
 
Débora Barros Trannin, de 16 anos, estudante do Colégio Newton Guimarães, se encaixou no perfil criterioso exigido e 
está radiante com a noticia. "Não caiu a ficha ainda", afirmou. Ela nunca tinha feito a inscrição para o programa, mas 
neste ano foi influenciada por pais e professores da sua escola de inglês para participar da seleção.  
 
Desde maio, quando iniciou o período de inscrição, a jovem londrinense passou por várias etapas do programa. Ela teve 
que apresentar uma série de documentos como pré-requisitos, além de passar por testes escrito e oral. Já na fase final, 
três candidatos receberam a visita de uma comissão avaliadora. 
 
Apenas dois jovens tiveram sua documentação total encaminhada para Brasília. O nome de Débora estava entre esses. 
Ela comentou que ainda não acredita que foi escolhida para representar o Paraná. "A gente começa a pensar que vai dar 
certo, mas nunca imagina que vai conseguir mesmo. Mas todos me falavam que eu era uma forte candidata e passei a 
ter esperanças", destacou. 
 
De acordo com a estudante, a corrida agora é contra o tempo. Até o dia 7 de janeiro ela tem que estar com o passaporte 
em mãos para embarcar rumo à América do Norte. Na primeira semana, o grupo inteiro se concentrará em Washington e 
vai visitar ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Nas semanas seguintes, os 45 jovens 
se dividem em grupos menores e seguem para os outros estados, com visitas em escolas para disseminar informações 
sobre o Brasil, como valiosa troca de experiências. 
 
Além dos trabalhos, ela ainda reforçou a oportunidade de conhecer lugares e pessoas diferentes. Sobre a possibilidade 
de encaminhar a carreira profissional para o setor da diplomacia, ela disse que prefere voos mais altos: se tornar piloto 
de aeronaves. 
 
A viagem segue até o dia 28 de janeiro, quando todos devem fazer as malas e retornar para suas cidades de origem. 
"Vai ser uma experiência incrível", definiu a londrinense.  
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Estudante cuiabano representa MT em programa de intercâmbio 
 
SóNotícias – MT  
 EDUCAÇÃO - 28/10/2011  
 
O estudante cuiabano Jorge de Alencar Palomares foi o escolhido para representar Mato Grosso no programa Jovens 
Embaixadores do próximo ano. Jorge é vice-presidente da União Presbiteriana dos Adolescentes. A lista com os 45 
selecionados foi divulgada, hoje, pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon. Em comemoração 
aos dez anos de existência do programa, o número de selecionados passou de 35 para 45 jovens. Antes do anúncio, 
Thomas afirmou que "há uma riqueza humana enorme no Brasil, pessoas com talento, capacidade e ambição". 
 
De acordo com a assessoria, este ano, mais de sete mil estudantes do ensino médio da rede pública de todos os estados 
brasileiros competiram por uma das vagas. Eles farão a viagem de 6 a 29 de janeiro de 2012.  
 
Conforme Só Notícias já informou, cada um dos selecionados passará uma semana na capital americana, Washington 
DC, participando de reuniões com autoridades, visitando monumentos históricos, museus e outras organizações. Nas 
duas semanas seguintes, o grupo será dividido e cada sub-grupo irá para um estado norte-americano (Carolina do Norte, 
Washington, Montana, Oklahoma e Ohio) para conviver com uma família americana que os hospeda voluntariamente. Os 
selecionados também irão freqüentar aulas em uma escola de ensino médio ("high-school") onde, além de conhecerem o 
dia-a-dia do jovem estudante americano.  
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Goiano é selecionado em programa da Embaixada dos EUA  
http://www.noticiasdegoias.go.gov.br/index.php?idMateria=117667&tp=positivo  
 
31/10/2011 - 12:03:54 
 
O programa Jovens Embaixadores selecionou o jovem goiano Rafael de Oliveira Pena Neto, estudante do terceiro ano 
do ensino médio, para compor o grupo de 45 alunos que farão um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos, a 
partir do dia 6 de janeiro. Rafael foi selecionado entre sete mil estudant es da rede pública de todo o País para ter essa 
experiência única em solo norte-americano. Ele é estudante do Colégio Estadual José Salviano Azevedo, em Santa 
Helena.  
  
Os selecionados vão participar de oficinas de liderança e de visitas a escolas e projetos sociais. A permanência dos 
estudantes brasileiros será custeada pela Embaixada norte-americana. Após o retorno, os jovens terão oportunidade de 
fazer curso de inglês de curta duração e de participar de programas de graduação desenvolvidos pelos escritórios de 
orientação educacional, o Education USA. 
 
O Jovens Embaixadores foi lançado em 2002 pela Embaixada dos Estados Unidos. Desde então, 249 jovens já 
participaram das atividades. Ele é aberto à participação de todos os estudantes do Ensino Médio da rede pública que 
estão entre 15 a 18 anos, que possuem boa fluência oral e escrita em inglês. O desempenho escolar, perfil de liderança 
e iniciativa também são levados em consideração.  
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Estudantes de Brasília serão embaixadoras nos Estados Unidos 
 
Jornal Alô Brasília  
28/10/2011  
 
Rafaela Leal de Souza, de Águas Lindas, e Smênia Vasconcelos Soares, de Ceilândia, são as duas alunas da rede 
pública do Distrito Federal que participarão do Programa Jovens Embaixadores, da Embaixada dos Estados Unidos.  
  
O anúncio foi feito na manhã de hoje em São Paulo pelo embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon. A décima 
edição do intercâmbio cultural teve mais de sete mil inscrições em todo o Brasil, e 45 jovens foram selecionados para 
uma viagem de três semanas aos Estados Unidos, marcada para 6 a 29 de janeiro de 2012.  
  
Nove estudantes do Distrito Federal já participaram do programa desde o lançamento, em 2002. Este ano, foram 425 
inscritos em todo o DF. 
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Jovens Embaixadores 
 
Portal do Distrito Federal - Brasília/DF  
NOTÍCIAS - 28/10/2011  
 
Duas estudantes da rede pública do Distrito Federal representarão Brasília no programa de intercâmbio cultural da 
Embaixada dos Estados Unidos  
 
Rafaela Leal de Souza, de Águas Lindas, e Smênia Vasconcelos Soares, de Ceilândia, são as duas alunas da rede 
pública do Distrito Federal que participarão do Programa Jovens Embaixadores, da Embaixada dos Estados Unidos.  
  
O anúncio foi feito na manhã de hoje em São Paulo pelo embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon. A décima 
edição do intercâmbio cultural teve mais de sete mil inscrições em todo o Brasil, e 45 jovens foram selecionados para 
uma viagem de três semanas aos Estados Unidos, marcada para 6 a 29 de janeiro de 2012.  
  
Nove estudantes do Distrito Federal já participaram do programa desde o lançamento, em 2002. Este ano, foram 425 
inscritos em todo o DF.  
 
A lista completa dos participantes pode ser lida na página do projeto no Facebook. 
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Embaixada dos Estados Unidos divulga relação dos vencedores do 
Programa Jovens Embaixadores 
 
FloripaNews - Florianópolis/SC 
 GERAL - 28/10/2011 
 
Nesta sexta-feira (28), às 10h, a coordenação nacional do Programa Jovens Embaixadores estará abrindo as 
comemorações relativas aos 10 anos do Programa. Durante a solenidade, será anunciado, oficialmente, os nomes dos 
35 jovens participantes da décima edição do programa. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, 
fará o anúncio dos selecionados na Associação Alumni, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo via Internet 
pelo site http://www.ustream.tv/channel/jovensembaixadores2012.  
 
Este ano, mais de sete mil estudantes de todos os estados brasileiros competiram por uma vaga na edição de 2012, que 
envolveu 64 instituições parceiras da embaixada dos Estados Unidos espalhadas por todo o território nacional. Desde o 
lançamento do programa em 2002, 249 estudantes da rede pública já representaram o Brasil nos EUA como Jovens 
Embaixadores. O intercâmbio ocorrerá de 6 a 29 de janeiro de 2012. 
 
Com a transmissão do evento de São Paulo ao vivo pela internet, a Secretaria de Estado da Educação (SED) convida as 
36 Gerências Regionais de Educação, comunidade escolar, candidatos e comunidade em geral a assistirem à 
transmissão. “Como Santa Catarina classificou e encaminhou para a etapa semifinal nacional oito candidatos, estamos 
com excelentes expectativas de que, nesta edição, tenhamos representantes de Santa Catarina”, declara a gerente de 
Valorização do Educando (Geduc), Elizete Ouriques. 
 
Na SED, o Programa Jovens Embaixadores é de responsabilidade da Diretoria de Assistência ao Estudante, por meio da 
Geduc, e coordenado pelas técnicas Judite Mattos e Ana Merabe.  
Saiba Mais 
O Programa Jovens Embaixadores foi criado no Brasil e hoje é replicado em 25 países. Os parceiros da Embaixada dos 
Estados Unidos nesta iniciativa são: FedEx, MSD, Dow Brasil, Microsoft, Bradesco, Carlson Wagonlit Travel, United 
Airlines, Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e Centros Binacionais. Além desses, Nike e IBM 
tornaram-se parceiros do programa a partir deste ano.  
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Estudante de Araguaina é a nova Jovem Embaixadora 2012 
http://www.noticiasdegoias.go.gov.br/index.php?idMateria=117667&tp=positivo  
 
Data: 31/10/2011  
 
Esta é a décima edição do Programa destinado a alunos brasileiros da rede pública 
 
A aluna Mellis Rippel do Colégio Estadual Guilherme Dourado de Araguaina é a nova Jovem Embaixadora 2012. Ela foi 
uma das sete mil estudantes que se inscreveram em todo país para participar do Programa Jovens Embaixadores 
promovido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Ela e outros 35 jovens com idade entre 15 e 17 anos passarão 
três semanas nos EUA para uma viagem de intercâmbio.  
 
“Estou muito feliz realizada, é um sonho”, conta emocionada a estudante do 3° ano e tem 17 anos que participou da 
seletiva pela primeira vez, Mellis explica que desde os nove anos de idade estuda a lingual inglesa e que em casa os 
pais sempre a incentivaram a estudar o idioma. Agora ela de viagem marcada só espera que o dia chegue logo. “Ainda 
estou me adaptando com a idéia, mas louca para que o ano acabe logo, afinal esta é a primeira vez que irei viajar para o 
exterior, a realização de um grande sonho”, conta.  
 
Esta é a décima edição do Programa destinado a alunos brasileiros da rede pública. A viagem está marcada para 
acontecer entre os dias 6 a 29 de janeiro de 2012. O Programa Jovens Embaixadores foi criado no Brasil e hoje é 
replicado em 25 países e é a oportunidade para alunos brasileiros da rede pública com excelente desempenho escolar, 
que falem inglês e que sejam exemplos em suas comunidades, para que conheçam os EUA. Um dos parceiros da 
Embaixada dos Estados Unidos é o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED).  
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Embaixada dos EUA divulga relação dos vencedores do Programa 
Jovens Embaixadores  
 
O Barriga Verde  - São Paulo 
29 de Outubro de 2011 - 18:26  
 
Suely de Aguiar  
 
Nesta sexta-feira (28), às 10 horas (horário de Brasília), a coordenação nacional do Programa Jovens Embaixadores 
abriu as comemorações relativas aos 10 anos do programa Jovens Embaixadores. 
 
Durante a solenidade, anunciou, oficialmente, os  nomes dos 35 jovens  participantes da décima edição do programa.   O 
embaixador dos EUA no Brasil, Thomas Shannon, anunciou os selecionados na Associação Alumni, em São Paulo. O 
evento foi transmitido ao vivo via Internet no site:http://www.ustream.tv/channel/jovensembaixadores2012   
 
  
“Como Santa Catarina classificou e encaminhou para a etapa nacional (semifinalista) oito candidatos, estamos com 
excelentes expectativas de que, nesta edição, tenhamos representantes de Santa Catarina”, declara a gerente de 
Valorização do Educando (Geduc), Elizete Ouriques.  
  
A transmissão do evento, em São Paulo, foi ao vivo via internet e a Secretaria de Estado da Educação (SED) convida as 
36 Gerências Regionais de Educação, comunidade escolar, candidatos e comunidade em geral a assistirem à 
transmissão. Para participar do evento, com comentários, basta acessar o link 
http://www.ustream.tv/channel/jovensembaixadores2012.  
  
Na SED, o Programa Jovens Embaixadores é de responsabilidade da Diretoria de Assistência ao Estudante, por meio da 
Geduc, e coordenado pelas técnicas Judite Mattos e Ana Merabe.  
  
Saiba Mais  
  
Este ano, mais de sete mil estudantes de todos os estados brasileiros competiram por uma vaga na edição de 2012, que 
envolveu 64 instituições parceiras da embaixada dos EUA espalhadas por todo o território nacional. Desde o lançamento 
do programa em 2002, 249 estudantes da rede pública já representaram o Brasil nos EUA como Jovens Embaixadores. 
O intercâmbio nos EUA será de 6 a 29 de janeiro de 2012. 
  
O Programa Jovens Embaixadores foi criado no Brasil e hoje é replicado em 25 países. Os parceiros da Embaixada dos 
Estados Unidos nesta iniciativa são: FedEx, MSD, Dow Brasil, Microsoft, Bradesco, Carlson Wagonlit Travel, United 
Airlines, Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e Centros Binacionais. Além desses, Nike e IBM 
tornaram-se parceiros do programa a partir deste ano.  
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Selecionados do programa Jovens Embaixadores serão divulgados 
hoje   
 
28/10/2011 - 16h05  
 Redação Pantanal News 
/Karina Lima-Notícias.MS 
 
Campo Grande (MS) - A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil divulga hoje (28) a lista dos 35 brasileiros 
que irão participar da décima edição do Programa Jovens Embaixadores. O anúncio será feito pelo embaixador dos EUA 
no Brasil, Thomas Shannon, às 10 horas, na Associação Alumni, em São Paulo.  
 
 Este ano, Mato Grosso do Sul tem quatro estudantes finalistas: Brendha Carolinne Bezerra Komiyama e Clara Loreine 
Andrade Rodrigues, da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues; Roberta Maia da Silva, da Escola Estadual Sidrônio 
Antunes de Andrade, de Sidrolândia; Caroline Syperreck Ramires, do Colégio Militar de Campo Grande.  
 
O evento, que terá a participação da secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed), Maria Nilene Badeca da Costa, poderá ser acompanhado, ao vivo, pelo 
site: http://www.ustream.tv/channel/jovensembaixadores2012  
 
Este ano, mais de sete mil estudantes de ensino médio da rede pública de todos os Estados brasileiros competiram por 
uma das vagas. Eles farão a viagem de 6 a 29 de janeiro de 2012. Desde o lançamento do programa, 249 estudantes já 
representaram o Brasil nos EUA como Jovens Embaixadores.  
 
Durante a primeira semana do intercâmbio os estudantes visitam a Capital do País, seus principais monumentos, 
participam de reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam escolas e projetos sociais. Após esses 
dias em Washington, os participantes são divididos em subgrupos e cada um viaja para um Estado diferente dos EUA. 
Lá, são hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com jovens da sua idade, participam de 
atividades culturais, de responsabilidade social e de empreendedorismo e liderança e fazem apresentações sobre o 
Brasil. 
 
O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos – em 
parceria com os setores público e privado em ambos os países – que beneficia, com uma viagem de três semanas nos 
Estados Unidos, estudantes brasileiros que são exemplos em sua comunidade – em termos de liderança comprovada, 
atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.  
 
Para participar é preciso ter entre 15 e 18 anos; ter boa fluência oral e escrita em inglês; ser estudante do ensino médio 
na rede pública; pertencer à camada sócioeconômica menos favorecida; ter excelente desempenho escolar, perfil de 
liderança, iniciativa e boa desenvoltura oral; estar engajado por pelo menos um ano em atividades de responsabilidade 
social ou voluntariado.  
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Selecionados do programa Jovens Embaixadores serão divulgados 
hoje 
Rádio Caçula - Três Lagoas/MS 
 
A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil divulga hoje (28) a lista dos 35 brasileiros que irão participar da 
décima edição do Programa Jovens Embaixadores. O anúncio será feito pelo embaixador dos EUA no Brasil, Thomas 
Shannon, às 10 horas, na Associação Alumni, em São Paulo.  
 
Este ano, Mato Grosso do Sul tem quatro estudantes finalistas: Brendha Carolinne Bezerra Komiyama e Clara Loreine 
Andrade Rodrigues, da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues; Roberta Maia da Silva, da Escola Estadual Sidrônio 
Antunes de Andrade, de Sidrolândia; Caroline Syperreck Ramires, do Colégio Militar de Campo Grande.  
 
O evento, que terá a participação da secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed), Maria Nilene Badeca da Costa, poderá ser acompanhado, ao vivo, pelo 
site: http://www.ustream.tv/channel/jovensembaixadores2012 .  
 
Este ano, mais de sete mil estudantes de ensino médio da rede pública de todos os Estados brasileiros competiram por 
uma das vagas. Eles farão a viagem de 6 a 29 de janeiro de 2012. Desde o lançamento do programa, 249 estudantes já 
representaram o Brasil nos EUA como Jovens Embaixadores.  
 
Durante a primeira semana do intercâmbio os estudantes visitam a Capital do País, seus principais monumentos, 
participam de reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam escolas e projetos sociais. Após esses 
dias em Washington, os participantes são divididos em subgrupos e cada um viaja para um Estado diferente dos EUA. 
Lá, são hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com jovens da sua idade, participam de 
atividades culturais, de responsabilidade social e de empreendedorismo e liderança e fazem apresentações sobre o 
Brasil.  
 
O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos – em 
parceria com os setores público e privado em ambos os países – que beneficia, com uma viagem de três semanas nos 
Estados Unidos, estudantes brasileiros que são exemplos em sua comunidade – em termos de liderança comprovada, 
atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.  
 
Para participar é preciso ter entre 15 e 18 anos; ter boa fluência oral e escrita em inglês; ser estudante do ensino médio 
na rede pública; pertencer à camada sócioeconômica menos favorecida; ter excelente desempenho escolar, perfil de 
liderança, iniciativa e boa desenvoltura oral; estar engajado por pelo menos um ano em atividades de responsabilidade 
social ou voluntariado.  
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Selecionados do programa Jovens Embaixadores serão divulgados 
hoje 
 
Jornal Hoje - MS 
28/10/2011 
 
A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil divulga hoje (28) a lista dos 35 brasileiros que irão participar da 
décima edição do Programa Jovens Embaixadores. O anúncio será feito pelo embaixador dos EUA no Brasil, Thomas 
Shannon, às 10 horas, na Associação Alumni, em São Paulo. Este ano, Mato Grosso do Sul tem quatro estudantes 
finalistas: Brendha Carolinne Bezerra Komiyama e Clara Loreine Andrade Rodrigues, da Escola Estadual José Maria 
Hugo Rodrigues; Roberta Maia da Silva, da Escola Estadual Sidrônio Antunes de Andrade, de Sidrolândia; Caroline 
Syperreck Ramires, do Colégio Militar de Campo Grande. O evento, que terá a participação da secretária de Estado de 
Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Maria 
Nilene Badeca da Costa, poderá ser acompanhado, ao vivo, pelo site:  
 
http://www.ustream.tv/channel/jovensembaixadores2012 . Este ano, mais de sete mil estudantes de ensino médio da 
rede pública de todos os Estados brasileiros competiram por uma das vagas. Eles farão a viagem de 6 a 29 de janeiro de 
2012. Desde o lançamento do programa, 249 estudantes já representaram o Brasil nos EUA como Jovens 
Embaixadores.  
 
Durante a primeira semana do intercâmbio os estudantes visitam a Capital do País, seus principais monumentos, 
participam de reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam escolas e projetos sociais. Após esses 
dias em Washington, os participantes são divididos em subgrupos e cada um viaja para um Estado diferente dos EUA.  
 
Lá, são hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com jovens da sua idade, participam de 
atividades culturais, de responsabilidade social e de empreendedorismo e liderança e fazem apresentações sobre o 
Brasil.  
 
O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos – em 
parceria com os setores público e privado em ambos os países – que beneficia, com uma viagem de três semanas nos 
Estados Unidos, estudantes brasileiros que são exemplos em sua comunidade – em termos de liderança comprovada, 
atitude positiva, consciência cidadã, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa. Para participar é preciso 
ter entre 15 e 18 anos; ter boa fluência oral e escrita em inglês; ser estudante do ensino médio na rede pública; pertencer 
à camada sócioeconômica menos favorecida; ter excelente desempenho escolar, perfil de liderança, iniciativa e boa 
desenvoltura oral; estar engajado por pelo menos um ano em atividades de responsabilidade social ou voluntariado.  
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EUA divulgam na sexta-feira os 35 jovens embaixadores 
http://noticias.terra.com.br/educacao/noticias/0,,OI5434483-EI8266,00-
EUA+divulgam+na+sextafeira+os+jovens+embaixadores.html 
 
25 de outubro de 2011  
 
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil vai divulgar na sexta-feira a lista dos 35 jovens brasileiros que participarão da 
10ª edição do Programa Jovens Embaixadores, que oferece intercâmbio cultural de três semanas nos Estados Unidos 
para alunos brasileiros da rede pública. O embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, fará o anúncio dos 
selecionados às 10h na Associação Alumni, em São Paulo. O evento será transmitido ao vivo pela internet no site 
www.ustream.tv/channel/jovensembaixadores2012.  
 
Este ano, mais de sete mil estudantes de todos os Estados brasileiros participaram do processo seletivo para a edição de 
2012, que envolveu 64 instituições parceiras da embaixada dos Estados Unidos espalhadas por todo o território nacional. 
Desde o lançamento do programa em 2002, 249 estudantes da rede pública já representaram o Brasil no país como 
jovens embaixadores. A viagem de 2012 será de 6 a 29 de janeiro.  
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Anunciados os Jovens Embaixadores 2012  
http://www.consed.org.br/index.php/comunicacao/news/315-anunciados-os-jovens-embaixadores-2012 
 
O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Thomas Shannon, anunciou hoje selecionados para a edição 2012 do 
Programa Jovens Embaixadores. Em comemoração aos dez anos de existência do programa, o número de selecionados 
passou de 35 para 45 jovens. Antes do anúncio, Thomas afirmou que “há uma riqueza humana enorme no Brasil, 
pessoas com talento, capacidade e ambição”. 
 
A secretária de Educação de Mato Grosso do Sul e presidente do Consed, Maria Nilene Badeca da Costa, participou da 
solenidade, realizada na Associação Alumni, em São Paulo. “O grande diferencial do Programa Jovens Embaixadores é 
valorizar lideranças potenciais que, de outra forma, por motivos econômicos, provavelmente não teriam a oportunidade 
de vivenciar a experiência de conhecer outra cultura”, disse a presidente do Consed. 
 
Maria Nilene destacou que os Jovens Embaixadores “já exercem importante papel em suas comunidades, por meio do 
trabalho voluntário e, ao retornar, intensificam suas ações sociais, multiplicam a experiência adquirida”.  
 
Este ano, mais de sete mil estudantes de Ensino Médio da rede pública de todos os estados brasileiros competiram por 
uma das vagas. Eles farão a viagem de 6 a 29 de janeiro de 2012. Desde o lançamento do programa, 249 estudantes  já 
representaram o Brasil nos EUA como Jovens Embaixadores. 
 
Podem se candidatar apenas alunos de escolas públicas, de 15 a 18 anos, com boa fluência em inglês e excelente 
desempenho escolar. Eles também precisam estar engajados em pelo menos uma iniciativa de responsabilidade social e 
pertencer a famílias de baixa renda, dentre outros requisitos. 
 
O Programa Jovens Embaixadores foi criado no Brasil em 2002. Hoje, é replicado em 25 países. Os parceiros da 
Embaixada dos EUA na iniciativa são: Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed); FedEx; MSD;  Dow 
Brasil;  Microsoft; Bradesco; Carlson Wagonlit Travel; United Airlines e Centros Binacionais. Além desses, Nike e IBM 
tornaram-se parceiros do programa a partir deste ano.  
 


