


O PROGRAMA

  Criamos uma viagem exclusiva inteiramente voltada ao 
desenvolvimento de habilidades e competências, buscando 
preparar os alunos para os desafios do mercado atual. Para 
isso, nada melhor que aprender e capacitar-se diretamente com 
grandes empreendedores e empresas, em um dos maiores 
polos de tecnologia e inovação do mundo!  

Duração : aprox. 21 dias 



  Os alunos terão na UCSB, na parte da manhã, aulas práticas e 
teóricas focadas em empreendedorismo, liderança e inovação. Eles 
terão também a oportunidade de participar de palestras com 
empreendedores renomados.  

  A tarde será destinada a atividades tais como visitas a startups e 
empresas de renome, sempre em link com os conteúdos 
abordados na parte da manhã em sala de aula. 

  Com os conhecimentos adquiridos nas aulas e atividades, eles 
terão a oportunidade de trabalhar em grupos e apresentar um 
projeto empreendedor (Pitch Project) ao final do programa para 
uma bancada de jurados.

O PROGRAMA



A CIDADE DE SANTA BARBARA

  A cidade universitária de Santa Barbara possui o litoral 
mais longo da costa oeste dos Estados Unidos. A cidade 
situa-se entre as montanhas de Santa Ynez e o oceano 
pacífico. 

  O clima é frequentemente descrito como mediterrâneo, e a 
cidade foi promovida como a “riviera americana”. 

  A população é de 91.000 habitantes e fica a 94  milhas de 
Los Angeles, aproximadamente 1:40h de carro. 

  O ar de cidade interiorana, segura e tranquila, mas com 
forte presença de jovens e startups disruptivas, faz de Santa 
Barbara um destino perfeito para nosso programa. 





LOCAL DAS AULAS

  As aulas serão ministradas dentro do Campus da Universidade 
de Santa  Barbara (UCSB) e os encontros com empreendedores 
locais, e parte do programa, como mentorias e apresentação do 
Pitch Project são feitos na The Sandbox.

  The Sandbox é um espaço de trabalho coletivo e de eventos 
localizado em Santa Barbara. É um local que fornece seu espaço 
para as startups, aceleradoras e incubadoras, e pequenas  
empresas que se iniciam no mercado.







ACOMODAÇÃO

  Nos hospedamos dentro do campus da UCSB, no mais novo 
residence, o San Joaquin Apartment. Os quartos são duplos, 
separados por gênero. Cada apartamento tem 3 quartos e 2 
banheiros, além de uma cozinha de apoio. 

  A residência da UCSB conta com uma estrutura completa 
para oferecer conforto e segurança aos estudantes. 

  Em São Francisco ficamos em hotel categoria 4* localizado 
na excelente região de Fisherman’s Warf.











ATIVIDADES

  Durante o final de semana temos tempo livre para nos divertir. 
Programamos um dia de visita ao parque temático da Universal 
Studios em Hollywood, um dia de city tour em Los Angeles e um 
dia de compras no famoso Camarillo Outlet.



SAN FRANCISCO E VALE DO SILÍCIO

  As últimas 3 noites do programa serão feitas na cidade de San 
Francisco e região. O Vale do Silício é considerado o berço das 
maiores empresas tecnológicas do mundo como Google, 
Facebook e Apple, etc. e casa de umas das melhores 
universidades do mundo, Stanford. Teremos a oportunidade de 
visitar algumas delas durante esses dias.



VISITAS IMERSIVAS
 Sempre em link com os temas abordados nas aulas e palestras, 
os alunos terão a oportunidade de visitar startups e empresas que 
estão disruptando o mundo que conhecemos hoje.

*Visitas ainda não confirmadas, 
podendo sofrer alterações. 
Baseado nas visitas dos últimos 
anos.



QUEM JÁ PALESTROU

Trip Hawkins - um dos fundadores de uma das maiores e 
mais famosas empresas de game do mundo, a EA Sports.

Noushin Ketabi - fundadora da Vega Coffee, uma empresa de venda de cafés  
por mensalidades. Pioneira nesse ramo de vendas e também compromissada 
em incentivar produtores locais.

Chad Newell - co-fundador e CEO da Snapwire, um dos maiores portais  
de venda e compartilhamento de fotos por fotógrafos  
para imprensa, empresas, etc.



QUEM JÁ PALESTROU

Heather Hochrein - fundadora e CEO  da EVMatch, uma Startup que            
desenvolveu um app que faz o link de proprietários de carros elétricos com 
pontos de carga. 

Greg Mora - diretor na Direct Relief, uma das maiores organizações filantrópicas de 
ajuda medicinal. Presente em mais de 80 países, a empresa tem a missão de ajudar 
pessoas em situações de emergência e pobreza,  
sem interesses políticos, religiosos ou econômicos. 

Jay Ferro - fundador da Kyle’s Kitchen, uma rede de lanchonete californiana  
inspirada em seu filho Kyle, portador da síndrome de down. Parte de seu 
faturamento é destinada a instituições de ajuda a pessoas com  
necessidades especiais. 



QUEM JÁ PALESTROU

Julia Figueiredo- Vice Presidente LATAM do Sillicon Valley Bank, um dos   
maiores bancos de investimento em startups do mundo. Julia é responsável 
por contas como Nubank, 99, Loggi, IFood, dentre outras gigantes do 
mercado latino americano.

Gustavo Lemos - Belo Horizontino, fundador e ceo da Mediar, empresa 
sediada no Vale do Silício, focada em estudar o comportamento de 
clientes em supermercados e lojas de varejo em geral.

Kyle Ashby - fundador da The Sandbox e o responsável por trás 
do StartupSB, maior evento de startups e empreendedores de 
Santa   Bárbara e região. Kyle está constantemente em contato 
com mais de 100 comunidades de startups nos EUA, antenado     
a todas as principais inovações do mercado.



INVESTIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

Parte Programa= USD 6.790,00 
Matrícula em Novembro: 8 pagamentos de USD 848,75,00, sendo o 
último no mês de Junho 2020. 

Seguro viagem  = USD 150,00  
Parcelado junto com o programa. 

Taxa de embarque  = aprox. USD 120,00  
No mês da emissão do aéreo (Março ou Abril 2020). 



• Passagem aérea 
• Transfer de chegada e saída (aeroporto/acomodação/aeroporto); 
• Traslados privativos para as aulas e atividades; 
• Aulas diárias e orientações para projeto de empreendedorismo; 
• Palestras com empreendedores e professores qualificados; 
• Material didático; 
• 02 semanas de acomodação no Campus da UCSB com café, almoço e jantar 

(exceto nos dias que teremos excursões e atividades externas e em São 
Francisco); 

• Visitas imersivas à Startups e grandes empresas ; 
• 03 noites em hotel categoria 4* em San Francisco com café da manhã; 
• 01 noite em hotel categoria 4* em Los Angeles com café da manhã; 
• Transporte Santa Barbara – San Francisco; 
• Acompanhamento de professores e guias desde o Brasil; 
• Atividades e excursões programadas (ingressos, transporte, guia local); 
• Certificado do curso.

INCLUI



NÃO INCLUI

• Despesas com documentação: Passaporte e Visto de 
Turista; 

• Taxa de embarque (aprox. USD 120,00); 
• Despesas pessoais; 
• Tudo que não estiver expressamente mencionado no roteiro 

como incluído; 
• Seguro viagem: (USD 150,00); 
• Atividades extras.















































www.greenwichtours.com.br

OBRIGADO!

http://www.greenwichtours.com.br

