
 

 

 

 

 
	

 

 
Graças a nossa equipe e aos colaboradores nacionais e internacionais oferecemos a vocês programas de Camps e 
Bolsas esportivas e acadêmicas para estudantes com antecedentes diferentes. 
 
A educação e o esporte universitário implicam em um nível de crescimento pessoal incrível e os anos dedicados têm 
um forte impacto no resto da vida. Somos apaixonados por educar e ajudar os estudantes na busca do melhor sítio 
universitário e para conseguir uma experiência positiva, gratificante e bem-sucedida. 
 
Estamos compartilhando este Programa de Showcase/Tryout e Bolsas universitárias para estudantes atletas, 
dedicados a fortalecer educação e esporte. Este informativo foi concebido para ajudar às famílias que desejam fazer 
parte destes programas. 

 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
NOSSA EXPERIÊNCIA.  
Por muitos anos temos lidado com pessoas de todas as idades procurando desenvolver e fortalecer o 
aspecto intelectual, atlético e de personalidade. Durante este tempo superamos as expectativas de nossos 
estudantes, atletas e das famílias. Muitos membros da nossa equipe já participaram em esportes 
universitários e passaram por todo esse processo. Portanto, sabemos exatamente as etapas que passarão 
os futuros estudantes além de ter a capacidade de entende-los. 

NOSSA FILOSOFIA  
Nós acreditamos que os programas educativos e esportivos contribuem com a missão das escolas, criando 

um compromisso maior dos estudantes, estimulando a presença nas aulas e melhorando o desempenho 
nos estudos. O esporte também constrói disciplina, hábitos, confiança, determinação, trabalho árduo, fair 
play, pensamento independente e trabalho em equipe ao mesmo tempo. Praticar um esporte universitário 

ensina aos estudantes a ter respeito, responsabilidade e ética. 

Estamos sempre em busca de candidatos que possam jogar nas Divisões da NCAA, NAIA, Junior College, 
portanto nos vinculamos com universidades de todos os níveis possíveis. Queremos que nossos estudantes 

consigam chamara atenção das universidades independentemente do seu nível esportivo ou acadêmico. 
Acreditamos fortemente que todos têm direito a um título de grau universitário e entendemos o poder que 

isto tem e as portas que isso pode abrir. 

ASSESSORIA EDUCACIONAL  
Nós sabemos que o processo de recrutamento e a escolha da melhor universidade é muito complicada e frustrante. O 
processo para ganhar uma bolsa esportiva leva muita dedicação e trabalho, dentro e fora do campo. Portanto, nós 
queremos educar e ajudar aos jovens atletas para conseguir o seu sonho de jogar e representar uma universidade. 
ScholarshipsUS tem departamentos especializados em cada seção do processo: scouting, orientação, tutores e admissão. 

ScholarshipsUS 
A t h l e t i c  a n d  A c a d e m i c  P r o g r a m s  

 NOSSA MISSÃO. 
Promover a educação e o esporte otimizando 
o potencial de cada um. 

 

NOSSA META. 
Ajudar os estudantes e atletas para ganhar bolsas 
universitárias. Nossa ideia é desenvolver líderes através da 
educação e o esporte. 

 

NOSSOS VALORES. 
Integridade, cumprimento, 

comunicação e 
predisposição ao apoio. 

  

 



 

 

 

 NOSSOS SERVIÇOS.  
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
A UNIVERSIDADE  
Escolher a universidade é uma das decisões mais importantes na vida de uma pessoa. Somos conscientes que não é 
uma decisão apenas por quatro anos, é uma decisão para toda a vida. Portanto, estamos aqui para guiar e ajudar aos 
estudantes e às suas famílias fazendo tudo aquilo que for necessário na gestão de uma bolsa e para também oferecer 
uma assessoria externa para obter a melhor e mais adequada opção. 

Oferecemos a possibilidade de ganhar dois tipos de bolsas, esportivas e/ou acadêmicas e elas podem ser parciais ou 
totais. Os cursos são de dois ou quatro anos e existem cinco divisões esportivas. 

VANTAGENS DE ESTUDAR NOS ESTADOS UNIDOS  
1. Sistema educativo com universidades reconhecidas mundialmente. 
2. Praticar um esporte e estudar ao mesmo tempo. 
3. Apoio financeiro disponível. 
4. Uma experiência única num dos países mais desenvolvidos. 
5. Aperfeiçoar a proficiência na língua inglesa. 
6. Melhorar as ofertas de trabalho após se formarem. 
7. Experimentar novas culturas e desenvolvimento da independência, disciplina e um perfil 

pessoal do tipo open mind. 
 

                     
 

 BOLSAS: conectamos 
universidades e treinadores com 
os futuros estudantes e atletas. 

Nossa equipe ajuda aos 
estudantes a obter as melhores 

oportunidades de bolsas 
esportivas e acadêmicas do 

mercado universitário. Nosso 
serviço é integral e contínuo 

durante o processo todo. 

 

 

 

CAMPS:  oferecemos 
programas preparatórios e 

complementares para 
aumentar as oportunidades 
esportivas e educativas. Os 

atletas experimentam 
showcases/tryouts 
internacionais que 

possibilitam socializar e 
mergulhar em novas culturas 
enquanto praticam esportes. 

 
 

 

TUTORIAS: temos também 
um programa de elite, 

personalizado e integral na 
preparação para exames de 

inglês e outras matérias. 
Nossos professores ajudam aos 

estudantes para obter o 
resultado máximo possível e 

para conseguir a oportunidade 
de obter a melhor bolsa de 

estudo. 

 



 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DOS FUTUROS ESTUDANTES E ATLETAS  
Envolvendo a ScholarshipsUS, especializada em bolsas universitárias, no processo de seleção de uma 
universidade, os estudantes e atletas podem alcançar objetivos esportivos e acadêmicos de uma maneira mais 
acessível. Em geral, os treinadores têm muita informação, mas eles têm confiança em nossa empresa para 
formar suas equipes. Temos conselheiros especializados em cada área que fornecerão uma avaliação honesta 
sobre o nível de cada atleta, razão pela qual aquela representa uma ajuda importante não só para os coaches, 
mas também aos estudantes e as suas famílias para o estabelecimento de objetivos reais para as bolsas.  

O QUE FAZEMOS 
Continuamente fornecemos suporte e apoio às famílias, aos estudantes, atletas, colaboradores e a toda 
comunidade por meio de nosso website , email, telefone, vídeos, redes sociais e seminários (a pedido). 

Tomar a decisão de alcançar um título de grau universitário não é um compromisso pequeno, mas temos a 
convicção de que as recompensas são imensuráveis. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLABORADORES 
ScholarshipsUS criou uma ampla rede de relações com diversas organizações mundiais para poder 
ampliar e melhorar nossa capacidade de fornecer educação de alto nível, ajudando aos 
estudantes, atletas e as suas famílias. Os colaboradores sempre desempenham um papel 
fundamental descobrindo, estimulando, fomentando e educando aos futuros estudantes. A seguir, 
alguns colaboradores que já são nossos parceiros: 

 

 
CONTATO 
312 Nottoway Dr, Pearl River, LA 70452 - (305)707-8835 USA - info@scholarshipsUS.com  
www.ScholarshipsUS.com - Facebook.com/ScholarshipsUS1 - Instagram.com/ScholarshipsUS 

  

 

 

PASSO I.  
Determinar as necessidades e objetivos 
de cada estudante. O mais importante é 

ter bem claro aquilo que se quer 
atingir. 

 
.  
 

PASSO II.  
Desenvolver um plano a curto e a longo prazo. É 
muito importante estarem focados durante o 
processo todo. Se sabermos exatamente para 
onde vamos, será muito mais fácil andar pelo 
caminho correto. 

. 
 

PASSO III.  
Realizar as investigações. Para desenvolver 

um programa bem-sucedido é muito 
importante ficar seguros de abranger cada 

aspecto do processo esportivo, acadêmico e 
administrativo. Temos que pesquisar 

universidades onde o estudante esteja à 
vontade para analisar as vantagens e 

desvantagens de cada opção. 

. 
 

PASSO IV. 
Escolher a melhor opção. As 

oportunidades que oferecemos estão 
baseadas na necessidade de cada 

estudante e de sua família: nos aspectos 
econômico, esportivo e acadêmico, nas 

prioridades e objetivos. 

. 
  

  


