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O Genium Summer Camp oferece aos alunos do High School 
Genium a oportunidade de realizar duas matérias eletivas 
self-study em um mês. São 15 possibilidades disponíveis 
para o aluno escolher o que mais lhe interessar! 

As duas matérias eletivas self-study vão constar no 
transcript (histórico acadêmico norte-americano) e 
contabilizarão mais créditos, melhorando o currículo do 
aluno para o próximo desafio da sua vida, seja qual for! 

Durante essa jornada, receberemos dois convidados em 
webinars exclusivos, pessoas de destaque no mercado de 
trabalho para compartilhar suas experiências com nossos 
alunos. O objetivo é que os alunos saiam inspirados e 
motivados para os desafios que vão enfrentar.

GENIUM SUMMER CAMP - JULHO 2022



WEEK ONE 

● Segunda, 04/07 às 19h30: Welcome Webinar Genium Summer Camp
● Terça, 05/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 
● Quarta, 06/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 
● Quinta, 07/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 

WEEK TWO

● Segunda, 11/07 às 19h30: Office hours 
● Terça, 12/07 das 17h30 às 19h10: Guest Webinar with Isabela Marques | Marketing Coordinator | Tetra Pak
● Quarta, 13/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 
● Quinta, 14/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 

CRONOGRAMA 



WEEK THREE

● Segunda, 18/07 às 19h30: Guest Webinar with Fernando Jamra | Founding Partner | Shift Capital
● Terça, 19/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 
● Quarta, 20/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 
● Quinta, 21/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 

WEEK FOUR

● Segunda, 26/07 às 19h30: Office hours 
● Terça, 27/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 
● Quarta, 28/07 das 17h30 às 19h10: Office hours 
● Quinta, 01/08 das 17h30 às 19h10: Bye-Bye Webinar Genium Summer Camp

CRONOGRAMA 



GUEST WEBINAR 
Isabela Marques | Marketing Coordinator | Tetra Pak

Isabela has vast experience in Marketing and Business Insights working in  
multinational companies in Brazil and Mexico. Also, she has experience in 
brand building, data-driven decision making, market analysis, 
performance monitoring (KPIs), strategic planning, event coordination, 
product launch, relationship with partners and portfolio and budget 
management.

During the years Isabela lived abroad she developed the ability to easily 
adapt to change in fast-paced environments and multicultural 
interactions.

Get to know Isabela’s work at Tetra Pak and be inspired: Click here 

https://www.tetrapak.com/pt-br/solutions/marketing
https://www.linkedin.com/in/isabela-ch-marques/


Fernando Jamra | Founding Partner | Shift Capital

Fernando is a founding partner at Shift. Prior to Shift, he worked in the 
M&A division of Credit Suisse Hedging-Griffo, where he led several 
middle-market transactions and was an angel investor. Fernando holds a 
bachelor's degree in Business from Fundação Getulio Vargas (FGV) - where 
he was the founder of FGV Finance Club - and Mannheim University in 
Germany.

Get to know Fernando’s work at Shift Capital and be inspired: Click here 

GUEST WEBINAR 

https://shiftcapital.com.br/cases/
https://www.linkedin.com/in/fernando-jamra-44b1857b/


No Summer Camp, o aluno conta com um cronograma de 
office hours todas as semanas, assim há a certeza que 
terão o acompanhamento necessário para iniciar e 
finalizar esse desafio em um mês. 

As office hours são um plantão do Learning Coach Genium 
para os alunos do Genium Summer Camp. 

O LEARNING COACH



MATÉRIAS ELETIVAS SELF-STUDY DISPONÍVEIS 
Das 15 possibilidades disponíveis, o aluno poderá escolher as duas matérias eletivas self-study que mais lhe interessar! 

Consumer Math enfoca a matemática envolvida na tomada de decisões sábias do consumidor. Os 
alunos exploram as muitas maneiras pelas quais a matemática afeta suas vidas diárias. Entenderemos 
sobre contracheques e salários, impostos, seguros, orçamentos, contas bancárias, cartões de crédito, 
cálculos de juros e comparação de preços.

Em Pre-Calculus iremos estudar conceitos, gráficos e aplicações de uma variedade de famílias de 
funções - polinomiais, exponenciais, logarítmicas, logísticas e trigonométricas. Principalmente funções 
apropriadas para modelar situações do mundo real e resolvê-las. Também há a representação gráfica 
de funções manuais e a compreensão e identificação das partes de um gráfico. Uma calculadora 
científica e/ou gráfica é recomendada.

Em Earth Science alunos aprendem a importância da investigação científica e como comunicar 
resultados. Veremos a estrutura e composição do universo, as características do sistema solar, a teoria 
do big bang, os movimentos dos objetos celestes, a evolução estelar e as características do Sol, dos 
planetas e da Terra. Também veremos conteúdos sobre ecologia em nosso planeta.

*Cada matéria eletiva self-study tem aproximadamente 15 horas de carga horária.  



MATÉRIAS ELETIVAS SELF-STUDY DISPONÍVEIS 
Das 15 possibilidades disponíveis, o aluno poderá escolher as duas matérias eletivas self-study que mais lhe interessar! 

Em Marine Biology, os alunos descobrirão a vasta rede de vida que existe abaixo da superfície do 
oceano e o impacto da atividade humana. Cerca de 70% da Terra é coberta por água. Ainda hoje, 
grande parte dos oceanos do mundo permanece inexplorada. Os cientistas marinhos fazem novas e 
excitantes descobertas sobre a vida nos mares todos os dias. 

Em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a ir para o espaço. Em 1969, Neil Armstrong se 
tornou o primeiro humano a pisar na lua. Em Space Explorations, examinaremos a história e o futuro 
das viagens espaciais. Descubra como colocamos pessoas no espaço no passado e o que será necessário 
para alcançarmos novas fronteiras, incluindo Marte e além.

De Godzilla a Jurassic Park, os dinossauros continuam a nos cativar. Em Paleontology, os alunos 
aprenderão sobre essas criaturas fascinantes, grandes e pequenas, que vagavam pela Terra antes do 
homem moderno. Assista a vídeos de especialistas do The Royal Tyrrell Museum, e descubra como a 
paleontologia continua a fornecer uma visão surpreendente sobre o início da vida na Terra.

*Cada matéria eletiva self-study tem aproximadamente 15 horas de carga horária.  



MATÉRIAS ELETIVAS SELF-STUDY DISPONÍVEIS 
Das 15 possibilidades disponíveis, o aluno poderá escolher as duas matérias eletivas self-study que mais lhe interessar! 

A população da Terra está crescendo rapidamente e precisamos encontrar maneiras novas e inovadoras 
de garantir que somos capazes de atender às necessidades globais de energia. Os alunos analisarão as 
razões pelas quais a sustentabilidade é importante, farão uma análise baseada em evidências sobre as 
mudanças climáticas e aprenderão novas maneiras de aproveitar os recursos renováveis.

A ênfase em Individual and Team Sports é colocada no valor dos esportes como possíveis atividades 
para a vida toda e na criação de uma explicação clara das regras e princípios básicos de cada 
modalidade. Os esportes estudados são arco e flecha, ciclismo, golfe, esqui, tênis, vôlei, beisebol, 
basquete, futebol americano, hóquei e futebol.

Em Health, os alunos adquirem os conhecimentos e as habilidades de que precisam para levar uma 
vida saudável. Aprenderemos o impacto das decisões pessoais sobre a saúde e como encontrar, avaliar 
e usar informações confiáveis. Também estudaremos a ciência básica por trás da nutrição, exercícios, 
estresse e psicologia.

*Cada matéria eletiva self-study tem aproximadamente 15 horas de carga horária.  



MATÉRIAS ELETIVAS SELF-STUDY DISPONÍVEIS 
Das 15 possibilidades disponíveis, o aluno poderá escolher as duas matérias eletivas self-study que mais lhe interessar! 

Em Psychology, veremos uma breve história dos psicólogos e seus métodos experimentais. Em seguida, 
examinaremos as teorias da personalidade, o desenvolvimento humano desde a fase infantil até a fase 
adulta, a consciência no sono, sonhos e substâncias que a alteram. Os alunos são incentivados a 
aumentar sua própria autoconsciência à medida que avançam no curso.

Em Medicine, os alunos terão uma introdução à saúde, com ênfase na medicina clínica moderna. 
Revisarão a anatomia e fisiologia humana básica e os principais problemas de saúde que afetam as 
pessoas nos EUA e no mundo. Em Medicine, vemos também tópicos como doenças infecciosas, câncer, 
lesões traumáticas e oportunidades de carreira na área de saúde.

Character Education ensina aos alunos habilidades práticas para entender e gerenciar suas emoções, 
definir metas e se organizar, entender e conviver com outras pessoas em nosso mundo diversificado e 
tomar boas decisões. Pessoas que praticam essas habilidades têm maior desempenho acadêmico como 
estudantes e experimentam mais sucesso e satisfação como adultos.

*Cada matéria eletiva self-study tem aproximadamente 15 horas de carga horária.  



MATÉRIAS ELETIVAS SELF-STUDY DISPONÍVEIS 
Das 15 possibilidades disponíveis, o aluno poderá escolher as duas matérias eletivas self-study que mais lhe interessar! 

De banners a outdoors, artigos de jornais e feeds do Facebook, as pessoas estão constantemente 
compartilhando ideias. Em Media and Communications, os alunos aprenderão como a mídia molda 
todos os aspectos de nossas vidas. Examinaremos o papel de jornais, livros, revistas, rádio, filmes, 
televisão e a influência crescente do Facebook, YouTube e Twitter.

Sociology examina o que é o estudo da sociedade, incluindo indivíduos, grupos humanos e 
organizações. Veremos a perspectiva sociológica, estruturas sociais, desigualdade na sociedade e 
instituições sociais e mudanças. Os alunos examinarão as controvérsias em torno da mudança social, 
desigualdade, gênero, etnia e a visão geral do campo a partir da perspectiva de um sociólogo.

Você já se perguntou como uma peça vai da mente do dramaturgo a uma produção multimilionária da 
Broadway? Em Theater Studies, você aprenderá todo o processo! Alunos terão uma introdução 
completa ao teatro, fornecendo uma visão geral dos principais tópicos dos estudos teatrais.

*Cada matéria eletiva self-study tem aproximadamente 15 horas de carga horária.  
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