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Opções  Digitais & Virtuais que o AFS oferece 
hoje 



Descrição Global You  

Adventurer Changemaker 

Construindo pontes entre culturas 

5 semanas, online 

14-17 anos 

Certificado em Competência  Global  

Pense Global, haja  localmente 

12 semanas online 

15-17 anos 

Certificado avançado em 
Cidadania Global para  Impacto Social  

 



GLOBAL YOU ADVENTURER 

● 5-semanas certificado interativo online  

● 14-17 anos 

● Desenvolve habilidades em  competência 
global  

● Capacita a formação de cidadãos globais 
ativos 

● Certificado de Competência  Global AFS 

● Encorajamento para programa no exetrior 
com o AFS 

● USD $ 315 

 

Adventurer 

Datas disponíveis 
2 datas por mês 

Até hoje 350 estudantes participaram de 41 
países diferentes 



in partnership with: 

Changemaker 

GLOBAL YOU CHANGEMAKER 

● 12-semanas certificado interativo online  

● 15-17 anos 

● Desenvolve projeto de impacto social 

● Aborda os maiores desafios globais da 
atualidade 

● Certificado avançado em Cidadania Global 
para Impacto Social  

● Encorajamento para programa no exterior 
com o AFS 

● USD $ 490 

Datas disponíveis 
4 datas em 2021 

115 estudantes  de 22 countries participaram do 
piloto 



Módulos Interativos,  
para cada um trabalhar na sua 

velocidade 

Fórum Online para conectar & 
refletir e compartilhar ideias 

Sessões virtuais ao vivo  para  
interagir com particiantes 

globais 

Facilitador qualificado AFS 
para fazer a mentoria e 
orientar o aprendizado 

Horário Flexível para atender 
a agendas muito ocupadas(2-

3 hrs/semana) 

Global You: 
Qual a expectativa dos estudantes? 





Conheça nossas ofertas digitais: Global UP 
USD $ 100 cada  
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Certificado de Competências Globais AFS 

Versões do GCC 
 

 Oportunidade de colaborar de forma eficaz através da diferença em um 

programa que não requer mobilidade internacional (viagens). O GCC At 

Home educa os alunos sobre a cultura que nos cerca em nossas 

comunidades. 

 

 

 

 

 

O GCC Teen, uma versão especial para jovens, apresenta uma plataforma 

fechada, exclusiva para menores, para conectar e compartilhar com outros 

alunos ao redor do mundo. 

 

 
Com base na versão do GCC At Home, o GCC At Work concentra-se no 

desenvolvimento das habilidades globais necessárias para trabalhar de 

forma eficaz com indivíduos e organizações de diversas 

origens culturais. 

 

 Ele desenvolve as competências globais dos alunos antes, durante e 

depois de sua experiência internacional. O currículo é desenvolvido em 

18 módulos online com o suporte de facilitadores qualificados do AFS. 

 

 



Global UP versions 
                      

 

       
   

Participants  18+; Adulto 18+; Adulto 18+; Adulto        14-17 
Adolescentes 

Total de 
Módulos 

18 9-20 16 20 

Tempo estimado 
por Módulo 

10-12 horas 10-15 horas 10-12 horas 10-12 horas 

Total  de 
Sessões de 

Diálogo 

 Facilitadas 

4 4 3 4 

Tempo total  
Estimado 

16-25 horas*  
depends on FDS 

16-25 horas*  
depends on FDS 

16-20 horas*  
depends on FDS 

16-25 horas*  
depends on FDS 

Facilitado por Trained QFs  Trained QFs  Trained QFs  Trained QFs  

1 2 3 4 



PERGUNTAS?  
COMENTÁRIOS?  


