Regulamento do Curso Duplo Diploma oferecido pela Genium High School
1. O programa de Duplo Diploma da Genium High School (“PROGRAMA DUPLO DIPLOMA”) visa
permitir que aluno do ensino médio brasileiro formal ou já formados no ensino médio, desde
que, em ambos casos, o candidato ao PROGRAMA DUPLO DIPLOMA conte com no máximo, 20
anos e 06 meses (vinte anos e seis meses) de vida, na data de conclusão integral prevista do
PROGRAMA DUPLO DIPLOMA, curse determinadas matérias, que o permitirão, dentre outros
requisitos, obter um certificado do denominado high school no país dos Estados Unidos da
América.
2. A finalidade do PROGRAMA DUPLO DIPLOMA é que os candidatos, desde que cumpra os
requisitos do item 1 e demais expostos no regulamento, possam obter um diploma de high
school, curso norte-americano correspondente ao ensino médio brasileiro.
3. Portanto, o candidato ao PROGRAMA DUPLO DIPLOMA e/ou seu responsável legal, devem
ter ciência que o citado programa e seu diploma, no Brasil, não possuem validade para títulos
formais, sendo classificado como “curso livre” pela legislação brasileira.
4. Por outro lado, o PROGRAMA DUPLO DIPLOMA permite ao obtentor de seu diploma, o
cumprimento de um dos principais requisitos para ingresso em universidades e faculdade norteamericanas, sendo plenamente válido em território norte-americano.
5. O PROGRAMA DUPLO DIPLOMA é realizado 100% (cem porcento) em formato online, e como
ensino à distância.
6. Não possui material impresso, visto que todos os recursos estão disponíveis nas plataformas
denominadas atualmente como Peak, cujo sítio eletrônico de acesso é
https://peak.getfueled.com e Middlebury, cujo sítio eletrônico de acesso é
https://languages.fueleducation.com, por meio das quais, o aluno realiza todo o curso,
propriamente dito. Os alunos estão cientes que estes endereços eletrônicos podem ser
alterados a qualquer hora, sem prejuízo de seu ensino, e com o devido aviso da Genium High
School ao aluno e/ou seu responsável legal.
7. Assim é imprescindível que o candidato que deseje cursar o PROGRAMA DUPLO DIPLOMA,
tenha acesso a computador ou laptop com internet em banda larga para fins de acesso
adequado às plataformas citadas, bem como às aulas ao vivo que deverá assistir à distância, por
este meio.
8. O PROGRAMA DUPLO DIPLOMA é composto por 02 (dois) módulos de inglês, sendo estes
opcionais de acordo com o nível de inglês do aluno, e 04 (quatro) matérias obrigatórias, e mais
03 (três) módulos que são denominados no PROGRAMA DUPLO DIPLOMA, como self-study.
Todos os módulos e matérias aqui relatadas deverão ser cursadas pelo aluno, exceto quando
indicada como opcional conforme algum requisito estabelecido neste próprio regulamento.

9. Cada módulo de inglês possui 120 (cento e vinte) horas de lições que devem ser realizadas
pelo aluno do PROGRAMA DUPLO DIPLOMA, e cada matéria obrigatória possui 90 (noventa)
horas e cada módulo self-study, contém aproximadamente 10 (dez) horas.
10.Após a confirmação de matrícula, do qual o aluno será informado, o aluno fará um teste de
nivelamento do idioma inglês, a fim de comprovar o nível de proficiência em que o mesmo se
encontra para que o PROGRAMA DUPLO DIPLOMA possa indicar em qual módulo o aluno deve
iniciar o citado programa.
11.Para alunos que ainda não possuem o denominado “nível B2” na “escala CEFR do Marco
Comum Europeu”, a Genium High School oferece um curso de idioma inglês a fim de auxiliar o
aluno na preparação e capacitação em cursar o PROGRAMA DUPLO DIPLOMA.
12.O aluno que possuir alguma certificação no sentido de comprovar que possui o citado “nível
B2”, é isento de realizar o teste de nivelamento, e se desejar, pode começar o PROGRAMA
DUPLO DIPLOMA, sem o curso de idioma inglês citado no item 10.
13. A Genium oferece 02 (dois) módulos de inglês, nos quais o aluno utilizará a plataforma
Middlebury para realizar atividades de gramática, pronúncia, compreensão oral e escrita, todos
em idioma inglês. A plataforma oferece 90 (noventa) horas de lições por módulo e mais
exercícios complementares e de aprofundamento no idioma inglês.
14.O teste de nivelamento no idioma inglês, citado no item 11, fornece 03 (três) resultados
possíveis: Aluno nível básico – este deverá começar no módulo 01 de Inglês; Aluno nível
intermediário – este deverá começar no módulo 02 de inglês; ou Aluno que não cursará o
módulo de inglês – este poderá iniciar o PROGRAMA DUPLO DIPLOMA, de forma direta ao
conteúdo ligado exatamente ao high school.
15.Além da plataforma Middlebury os alunos que necessitarem cursar qualquer módulo de
inglês, também precisam participar de no mínimo 10 (dez) aulas ao vivo por módulo, com os
professores norte-americanos da empresa denominada “K12 Inc.”, os quais dão aula à distância
e online via a citada plataforma, sendo que a cada aula assistida, uma tarefa será encaminhada
ao aluno.
16.A cada tarefa que for enviada pelo aluno via plataforma citada no item 15, o professor norteamericano providenciará a devolução com a correção da tarefa, e comentários para o aluno
acerca de eventuais erros e necessidades de melhorias. É dever exclusivo do aluno refazer as
tarefas efetuadas com erro, e melhorar suas notas e seu desempenho, seguindo a orientação de
seu professor.
17.O professor fica à disposição para auxiliar o aluno via e-mail e o software de comunicação
Skype, desde que mediante agendamento prévio, por escrito, e confirmado pelo professor ao
aluno, além dos momentos de aula ao vivo e dos plantões semanais de dúvida.

18.O aluno que inicia no módulo 01 de inglês, precisa obrigatoriamente concluir as 10 (dez) aulas
ao vivo, entregar as 10 (dez) tarefas realizadas e corretas ao professor e receber a autorização
do mesmo para avançar para o módulo 02. As 90 (noventa) horas da Middlebury não precisam
ser cumpridas obrigatoriamente em sua totalidade, caso o professor do aluno entenda que o
mesmo pode avançar ao próximo módulo, porém é importante e recomendável que o aluno as
faça para melhor compreensão e desenvolvimento do PROGRAMA DUPLO DIPLOMA.
19. No módulo 02 de inglês, o aluno terá mais 90 (noventa) horas para cursar o curso de idioma
inglês via plataforma da Middlebury e mais 10 (dez) aulas ao vivo com suas respectivas tarefas
para concluir o módulo. Ao final do módulo 02, haverá um teste final dentro da plataforma
citada, o qual o aluno é obrigado a realizar, acertando seu conteúdo, a fim de comprovar que
atingiu o “nível B2”, e que portanto está apto para iniciar as matérias do PROGRAMA DUPLO
DIPLOMA.
20.Caso o aluno conclua as aulas ao vivo e as lições da plataforma da Middlebury, mas não atinja
pontuação necessária que comprove o “nível B2” no teste final, o seu professor irá recomendar
exercícios extras para que o aluno estude, para que em seguida, seja realizado um segundo
teste.
21.Após a conclusão do curso de inglês, o aluno começa efetivamente as matérias de High
School norte-americano, ou seja, o PROGRAMA DUPLO DIPLOMA. A primeira é Economia. A
partir deste momento os alunos não acessam mais a plataforma Middlebury e farão todas as
atividades dentro da plataforma Peak.
22.Na plataforma Peak o aluno encontrará todo o conteúdo teórico, bem como exercícios,
quizzes, fóruns de discussões e os links para participar das aulas ao vivo e dos plantões de dúvida
com o professor.
23.As 04 (quatro) matérias obrigatórias possuem formato parecido, e são divididas em unidades
de estudo e ao final de cada unidade, o aluno precisa obrigatoriamente realizar uma aula ao vivo
e um exame oral com seu professor norte-americano.
24.A plataforma Peak possui um calendário que é atualizado mensalmente com os dias e
horários das aulas ao vivo para que os alunos possam se programar e escolher os melhores dias
e horários para participar das aulas ao vivo. Há também um calendário de exames orais para que
os alunos façam os agendamentos dentro de sua necessidade.
25.Tanto as aulas ao vivo como os exames orais são disponibilizados entre as 14h 00 e 22h00 e
podem ser alterados de acordo com as necessidades dos alunos, desde que previamente
solicitados por escrito, com um mínimo de 05 (cinco) dias de anterioridade.
26.Para concluir uma matéria, o aluno precisa concluir todas as atividades propostas, realizar
todos os exames orais e possuir uma média final acima de 70% (setenta porcento). Todas as

tarefas corrigidas são devolvidas com um comentário do professor, para que o aluno possa
refazer e melhorar sua média final caso deseje. Apenas os quizzes e exames orais não podem
ser refeitos.
27.As 04 (quatro) matérias obrigatórias são Economia (Economics), História Americana I (US
History I), História Americana II (US History II) e Governo Americano (US Government). Estas
matérias podem ser alteradas de acordo com o currículo escolar onde o aluno eventualmente
curse ou cursou o ensino médio formal brasileiro, respeitando que se faça pelo menos 04
(quatro) matérias obrigatórias.
28.Após a conclusão das 04 (quatro) matérias obrigatórias, o aluno será matriculado nos cursos
self-study, que são cursos que o aluno conclui sozinho sem participação de professores ou aulas
ao vivo.
29.Os cursos self-study também são realizados na plataforma Peak e se constituem basicamente
de conteúdo teórico e quizzes que avaliarão o entendimento do aluno em relação as unidades
de matérias.
30.O aluno fará Computer Fundamentals I, Computer Fundamentals II e Fine Arts. Essas matérias
também podem ser alteradas de acordo com o currículo escolar onde o aluno cursa ou cursou o
ensino médio formal brasileiro, respeitando que se faça pelo menos 03 (três) cursos self-study.
31.Desde a confirmação de matrícula no PROGRAMA DUPLO DIPLOMA, o aluno receberá os
serviços de guia, que no programa é denominado learning coach, que é um profissional
brasileiro, professor de inglês e que será seu ponto de apoio e seu primeiro ponto de contato
sempre que encontrar dificuldades durante o programa. O contato com o learning coach pode
ser feito por telefone, pelo software Skype ou presencialmente.
32.É papel do learning coach auxiliar o aluno com dificuldades técnicas nas plataformas, auxiliar
no contato com os professores norte-americanos, acompanhar o desenvolvimento semanal do
aluno, discutir estratégias de estudo e informar ao pais e ao colégio onde o aluno eventualmente
curse o ensino médio, se já não o concluiu, acerca de quaisquer dificuldades que o aluno
encontre durante todo o programa.
33.Além do learning coach e dos professores norte-americanos, a Genium High School também
oferece o serviço de Guidance Counseling, cujo objetivo é auxiliar o aluno ou candidato quanto
ao processo de aplicação e admissão em universidades e faculdades norte-americanas.
34.O contato com o Guidance Counselor é feito com base na necessidade de cada aluno e/ou
candidato, e se intensifica à medida que este vai se aproximando do 2° ou 3° ano do ensino
regular médio brasileiro, e já possui o discernimento se deseja estudar nos Estados Unidos da
América, e qual curso superior deseja estudar. Um dos pré-requisitos para que um aluno agende
um horário com o Guidance Counselor, é que ele já esteja cursando as matérias de High School,
portanto apresente domínio do idioma inglês.

35.O learning coach sempre vai mediar os encontros entre o Guidance Counselor e o aluno,
candidato e/ou seu responsável legal para auxiliar na tradução, caso o representante legal
precise de auxílio na compreensão.
36.O serviço de Counseling, citado no item 33, conta com a transcrição do Histórico Escolar
Brasileiro para o modelo norte-americano, envio do histórico às universidades e/ou faculdades
que o aluno e/ou candidato deseja aplicar, emissão e envio do diploma de High School norteamericano, auxilio na busca de universidades nos EUA, auxílio com as cartas de recomendação
que o aluno e/ou candidato precisará enviar às universidades e/ou faculdades, apoio no
agendamento de visitas às universidades quando possível, ajuda nos testes admissionais, tais
como SAT e ACT, direcionamento quanto aos prazos de inscrição para cada universidade e/ou
faculdade escolhida com o aluno e auxiliar na documentação exigida por cada universidade e/ou
faculdade.

