
Leadership & 
Global Cit izenship

CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE 2021

7 DE JUNHO A 14 DE JULHO

UMA COOPERAÇÃO ENTRE A FORDHAM UNIVERSITY, 
INSTITUTE OF AMERICAN LANGUAGE AND CULTURE (IALC)
E A FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COLEGIOS DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS (FLACSI)

Aprimore seu inglês e suas habilidades de liderança. Descubra seu potencial como 
cidadão global. Aplique seus conhecimentos e valores em prol do desenvolvimento 

sustentável e da justiça social. Junte-se a nós onl ine!



A taxa de inscrição inclui:

Aulas intensivas (em inglês) e Conferências virtuais:

- Módulo 1. Culture, Creativity, & Leadership for Justice: Common Concerns.
- Módulo 2. Global Citizenship and the Care of Creation. 
- Módulo 3. Experiential Learning & Applied Research.
- E-Conference 2021, Global Networks and Intercultural ity. 12  a 14 de julho, 

Palestrantes convidados e apresentações dos estudantes.

Cert if icado

- As aulas serão ministradas de forma síncrona e assíncrona ao longo de um 
currículo de seis semanas.

- Os participantes que concluírem com sucesso o programa receberão um 
certificado de conclusão (carga horário de 30 horas).

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

- Acesso à Internet, Conta de Zoom, Dispositivo /  Computador.
- Proficiência em inglês intermediária ou superior (CEFR B1 +).
- Participar nos Módulos e apresentação na Conferência para Certificado de 

Conclusão da Universidade de Fordham.
- Idade: 15 ou mais. 
- A aula síncrona acontecerá uma vez por semana, na segunda ou terça-feira 

das 16:00 às 19:00 horas, horário de Nova Iorque. Para verificar o horário em sua 
cidade, clique aqui.

 

INSCRIÇÃO
- Visite o link https:// tinyurl.com/ YouthSummit2021 ou escaneie o código QR no 

canto inferior direito para completar seu registro para o programa.
- Prazo de inscrição: 15 de maio de 2021.
- Dúvidas? Envie-nos um e-mail para institute.ialc@fordham.edu, ou uma 

mensagem WhatsApp para +1 (631) 796 0735

TAXA DE INSCRIÇÃO

Taxa de inscrição por part icipante $700.00 USD

https://24timezones.com/pt/difference#gref
https://app.smartsheet.com/b/form/5d3a3206fa6943afbb1778b725bc322f
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