
A Campus B tem como objetivo principal ser um agente transformador na 
educação internacional desenvolvendo módulos acadêmicos 
customizados que tenham abordagens relevantes e métodos de 
aprendizagens práticos que conectam universidades (estrangeiras e 
locais), empresas (em diversos setores) e profissionais/líderes (em 

diversos segmentos). 

Em 2016, a Campus b organizou a vinda de cinco universidades 
estrangeiras durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Desde a coordenação 
de logística e hospedagem até o auxílio na criação de conteúdos 
jornalísticos, a Campus teve o desafio de desenvolver uma experiência 
completa, que explorasse todos os pontos de um evento único como as 

Olimpíadas Rio 2016.

“Eu amei a oportunidade de ir as olimpíadas no Rio e ter trabalhado com a Campus b e os alunos do Mackenzie. A colaboração foi 
realmente impressionante; durante essas duas semanas nós pudemos nos unir e trabalhar em histórias incríveis.”

Através de parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
selecionamos estudantes de jornalismo que gostariam de participar do 
projeto. Os alunos passaram por avaliação que envolvia seus 
conhecimentos locais do Rio de Janeiro, proficiência no inglês e também 
sobre seu propósito com a viagem e o que esperavam aprender com a 
interação. A Campus b subsidiou os custos que envolviam o deslocamento 

e acomodação desses alunos no Rio. 

Além de participarem do programa como um todo, também auxiliaram 
na superação de desafios culturais e linguísticos durante o evento. Os 
alunos ficaram acomodados em hostels reservados exclusivamente para 
participantes do programa em um mesmo bairro, criando um espírito de 
grupo. Durante esse período, quase toda a equipe da Campus b foi 
deslocada para o Rio de Janeiro, e contamos ainda com uma vasta rede 

de parceiros locais.

O DESAFIO

INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

Proporcionar uma experiência de estudos imersiva, segura e organizada 
para mais de 120 estudantes internacionais de 5 instituições estrangeiras 

durante o mega evento das Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016.  

Hiwot Hailu
ALUNA  DA QUEENS UNIVERSITY OF CHARLOTTE

CAMPUS B - CASES DE SUCESSO

CLIQUE ACIMA PARA ASSISTIR
O MATERIAL PRODUZIDO PELOS

ALUNOS DA ARIZONA STATE UNIVERSITY

A SOLUÇÃO
Estimular uma experiência ainda mais imersiva,

por meio da interação com alunos locais

+120 ALUNOSRIO
2016



Uma experiência profissional e intercultural única para estudantes 
brasileiros e estrangeiros no contexto de um mega evento 
esportivo. Para a maioria dos estudantes estrangeiros, a primeira 
experiência fora de seu país. Já para muitos dos estudantes locais, a 
primeira interação com alunos de outros países. Tudo isso durante 

um dos maiores eventos do mundo.

O RESULTADO

O mais impressionante na interação 
entre os estudantes foi a tamanha 
confiança e a dedicação ao projeto que 
eles tiveram que desenvolver em tão 
pouco tempo, aprendendo a lidar com 
problemas em tempo real. Os alunos do 
Mackenzie fizeram um trabalho 
primoroso ao nos ajudarem em nossos 
desafios durante o programa. Fiquei 
realmente impressionado com a 
impressionante colaboração entre os 
estudantes.”

Conviver com os alunos brasileiros do 
Mackenzie foi de extrema ajuda e muito 
benéfico em todo o trabalho que 
realizamos no Rio. Acredito que grande 
parte desse trabalho não teria sido 
possível sem o suporte deles, desde em 
relação a traduções como ao nosso 
deslocamento pela cidade. Ninguém 
conhece um lugar melhor do que as 
pessoas que vivem ali, então tê-los do 
nosso lado fez com que a experiência 

ficasse ainda mais rica. ”

Robert Page
PROFESSOR DA QUEENS UNIVERSITY

Uma experiência única de interação entre alunos locais e estrangeiros,
que em conjunto produziram diversas horas de conteúdo jornalístico.

Criação de um hub de trabalho no Rio durante o evento, 
integrando diferentes universidades brasileiras e 

estrangeiras. 

Segurança e organização e apoio 24h para alunos 
e professores, com todo o suporte necessário tanto 
do staff Campus b como dos alunos locais e parceiros 

que fizeram dessa experiência um sucesso.

A nossa paixão no âmbito acadêmico nos proporcionou o 
privilégio de colaborar ativamente com mais de 80 
universidades, oferecendo jornadas de experiências 
profissionais e extracurriculares impactando diretamente 

mais de 4000 alunos. 

Louisa Stanwich
ALUNA  DA ARIZONA STATE UNIVERSITY

CONTATE-NOS

Ou mande uma mensagem para hello@campusb.org

para mais informações:


