
O maior evento sobre intercâmbios e
possibilidades mais acessíveis para vivenciar

a primeira experiência internacional!

Exclusivo para alunos Soul Bilíngue!



18 DE MAIO: Por que o intercâmbio pode
transformar suas perspectivas de vida? Histórias
reais. Participação de Lucas de @PobrenaIrlanda

01 DE JUNHO:  Converse com a EducationUSA,  
 rede do departamento de Estado dos EUA com
mais de 400 centros de aconselhamento para
estudantes internacionais em mais de 170 países.

15 DE JUNHO: O fundador da WorldPackers, Riq
Lima, conta sua trajetória e diz com o é possível
ser voluntário no exterior e conhecer vários
países  gastando pouco.  

29 DE JUNHO Converse com a maior
organização de Au Pair no Mundo: a Cultural
Care. Saiba tudo sobre como é trabalhar como
babá e morar com uma família americana
durante 1 ano!

13 DE JULHO: Conheça duas formas de trabalho
temporário no exterior: Cruzeiro e Disney!
Converse com pessoas que tiveram ambas as
experiências e se prepare para ganhar o mundo! 

o Soul Summit é uma sequência de eventos exclusivos para alunos

Soul Bilíngue que dá, pra quem vem escola pública, referências e

possibilidades de realizar o sonho de conhecer outros países e viver

novas culturas.

O intuito é encorajar nossos estudantes de baixa renda a desbravarem

o mundo (que também é deles) ao levar informações relevantes +

histórias inspiradoras de quem ampliou sua visão de mundo depois de

largar tudo para viver a primeira aventura internacional. 

A estreia do Soul Summit  ocorre em 18 de maio de 2021! Stay tuned! 

Lucas @PobrenaIrlanda

Julia fez Cruzeiro 



COM LUCAS @POBRENAIRLANDA

Se você não conhece o Lucas, do
perfil @PobreNaIrlanda no

Instagram, você não faz IDEIA
do que tá perdendo! Nascido
em Acari, no Rio de Janeiro,

Lucas mora há 3 anos e meio na
Irlanda e compartilha suas

experiências e aventuras nas
redes sociais de forma muito
bem humorada e divertida! A

página, inclusive, já soma mais
de 89 mil seguidores que são,

carinhosamente, chamados de
"Pobrada"! Lucas é nosso

confirmado no Soul Summit,
evento exclusivo para alunos

Soul Bilíngue!

Por que o intercâmbio pode transformar
sua perspectiva de vida? 

www.soulbilingue.com @SoulBilingue

DAY 1
18 de maio, às 7 da noite



COM ANELISE HOFMANN E MURILO ARTESE

Anelise é coordenadora nacional
da EducationUSA e, Murilo, é o
adviser da rede na unidade da

FAAP, em São Paulo. A
EducationUSA é uma rede

global de Centros de Orientação
do Departamento de Estado

Americano. No Brasil, existem
40 Centros EducationUSA que

têm a missão de facilitar o
acesso a informações precisas,

abrangentes e atualizadas sobre
oportunidades de estudo no
ensino superior nos EUA. Tire
todas as suas dúvidas neste

evento e esteja mais preparado
para experiências de estudo em

país de primeiro mundo! 
 

Converse com a fonte oficial de
informações sobre estudos nos EUA!

www.soulbilingue.com @SoulBilingue

1º de junho, às 7 da noite

DAY 2
01 de junho, às 7 da noite



COM RIQ LIMA, FUNDADOR DA WORLDPACKERS

Riq Lima, CEO da Worldpackers,
plataforma de viagens

colaborativas com mais de 2
milhões de membros pelo

mundo. Antes disso, trabalhava
em bancos de investimentos,

pediu demissão e foi em busca
do seu propósito viajando para

mais de 60 países em 3 anos. Ao
final desse período, fundou a
Worldpackers junto com Eric
Faria. Foi eleito pela Veja um

dos 10 jovens mais inspiradores
do Brasil e ganhou prêmios

como empreendedor (startup
de potencial Estadão, WYSE

travel tech).

Seja voluntário, viva experiências transformadoras
e cause impacto positivo no mundo 

www.soulbilingue.com @SoulBilingue

DAY 3
15 de junho, às 7 da noite



Em breve, mais informações
sobre os próximos eventos!

www.soulbilingue.com @SoulBilingue

Curtiu? 


