
	

																																																											 	

Programa de Embaixadores 2018 divulga os cinco selecionados 
Um jovem de cada região virá à Brazil Conference at Harvard & MIT para levar para o 

país novas discussões 
	
Boston, 15 de dezembro de 2017 - O Programa de Embaixadores selecionou os cinco 
universitários brasileiros que irão representar as suas respectivas regiões do país na 
próxima Brazil Conference at Harvard & MIT. Eles virão ao evento com todos os custos 
pagos pela organização. Cada um já apresenta uma trajetória de sucesso e 
comprometimento com o desenvolvimento do país, por meio de criação e participação em 
projetos, seja para a sociedade, meio ambiente ou tecnologia. 
	
Como um Embaixador da conferência, eles devem ajudar na parceria com as universidades 
da sua região, para que transmitam ao vivo as palestras, além de se responsabilizar por 
levar de volta para o país todo o conteúdo visto. Dessa forma, se comprometem a trazer 
para o Brasil novas discussões e pontos de vista. Além disso, ganham destaque na 
imprensa nacional e internacional, têm a oportunidade de se expor e apresentar seus 
projetos a grandes líderes, e também receberem mentoria liderada pelos Embaixadores da 
última edição do programa. Como convidados especiais da Brazil Conference at Harvard & 
MIT 2018, eles terão também acesso a outras atividades exclusivas durante o evento. 
	
O Programa de Embaixadores 2018 teve mais de 16 mil inscritos e selecionou os perfis 
com mais destaque para a segunda fase. Nela, eles tinham que preencher um formulário 
com mais informações sobre sua trajetória e a partir desse ponto, foram escolhidos 50 
finalistas. Em seguida, dois membros da equipe realizaram uma entrevista com cada um, 
para que pudessem conhecê-los melhor e saber mais sobre seus projetos e suas histórias. 
Dessas conversas saíram os cinco Embaixadores. 
	
Região Centro-oeste: Jessica Campos Ramos – Distrito Federal – Universidade 
Anhanguera 
Região Nordeste: Bárbara Ferreira – Bahia – Universidade Salvador (UNIFACS) 
Região Norte: Jeferson Almeida de Oliveira – Pará – Universidade Federal do Pará 
(UFPA) 
Região Sudeste: João Vítor Araújo Costa – São Paulo – Universidade Presbiteriana 
Mackenzie 
Região Sul: Adonias Moraes – Paraná – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(UNIOESTE) 
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