
Programa de Intercâmbio: 
Alliance YOSA VBC – Barca CVB 
Volleyball International Program. V.I.P.
Brasil / Estados Unidos
Alliance YOSA – Colorado State University – Partners of the 
Americas in collaboration with the U.S. State Department.

Educação pelo Esporte – Esporte Acadêmico



Venha jogar vôlei nos 
Estados Unidos, estudar
Ingles & exercitar a 
consciência ecológica! 

• Jogando pelo YOSA você tem a oportunidade
de disputar o Juniors National Qualifier em
Denver com MAIS DE 100 QUADRAS DE VOLEI E
1.400 TIMES JOGANDO SOB O MESMO TETO.

• Mais de 300 técnicos de universidades de
Divisão I, da NCAA vem recrutar atletas nesse
torneio. É muito difícil ser recrutado mas
existem mais oferta de bolsas para atletas do
feminino que atletas qualificadas para
receberem as bolsas das universidades
Americanas.



Esporte, Cultura, Saúde e Educação: 
ALLIANCE YOSA V.I.P., Brasil - USA  
Objetivos Do Programa: 

Atletas do Brasil passam o mês de Julho fazendo clinicas, ou de Dezembro a Abril ( para que já concluiu o 
terceiro ano e de Janeiro a Marco para atletas que ainda estão estudando o segundo grau) jogando nos 
Estados Unidos pelo YOSA enquanto se preparam para ingressar nas Universidades Americanas. 
Pouquíssimos atletas são recrutados para ganhar a bolsa!  Atletas que formaram o 2.Grau podem jogar por 
cinco meses e vem estudar Inglês no Colorado de Dezembro a Junho em regime de imersão total. Ao menos, 
todos tem uma experiencia cultural e de voleibol, fantástica!  Receber a bolsa de estudo depende do atleta! 



W.I.N.  – World-wide
International Network 

Estudantes-atletas jogando e treinando nos Estados Unidos com outros
atletas Americanos se tornam embaixadores do esporte, promovem a
cultura do próprio país e investem na própria Educação: Atletas do
Brasil serão treinados e encaminhados para universidades dos Estados
Unidos através do recrutamento das próprias universidades! E também
serão preparados para as provas de admissão nas universidades (S.A.T.
e T.O.E.F.L.) com o suporte dos “Partners of the Americas” e do
Departamento de Estado Americano. Tudo é uma tentativa! Não
podemos prometer que nenhum atleta vai conseguir a bolsa de
estudo!



O que? Conteúdo do programa
Através do YOSA todos atletas Brasileiros serão registrados na Federação Americana e poderão disputar os torneios (Powers, National

Qualifier CROSSROADS em DENVER, talvez Northern Lights e outros campeonatos Regionais) junto com outros atletas Americanos.

Todos atletas vão estudar Inglês (por conta própria ou no Front Range Community College) e se preparar para o S.A.T (Enem Americano) e
para o TOEFL (Teste de proficiência em Inglês; pré-requisito para entrar nas universidades americanas. (INSCRICOES DE SER PAGAS
SEPARADAMENTE).

Atletas vão ficar em casa de família, portanto vão imergir na cultura Americana e aprimorar o Inglês. Todos poderão também se matricular
num curso de Inglês na Front Range Community College, a um preço bem acessível ($500 pelo semestre mais livros didáticos).

Toda semana haverão atividades acadêmicas na Universidade local (Colorado State University; Front Range Community College),
respectivamente umas das melhores universidades dos Estados Unidos e uma das melhores colleges do Colorado.

NOTA: Nosso programa não é um curso de 
Inglês. Somos um programa internacional de 
voleibol.  Não somos agencia de turismo e nem 
somos um programa de intercambio de High 
School.  Fazer compras e ir aos jogos da NBA 
não é nossa prioridade! E o Inglês, SAT e TOEFL 
não estão incluídos! 



Por que? 
o Existe uma carência de estudantes-atletas de alto nível, nos Estados

Unidos. Todo processo de admissão acadêmico termina em Novembro
de 2019, mas a admissão de estudantes-atletas prossegue ate April
2020.

o Atletas Brasileiros que falam Inglês e que possuam boas notas na
escola podem continuar jogando volleyball e ingressar nas
universidades americanas! Podem também voltar ao Brasil e continuar
a jogar e estudar no Brasil.

o O YOSA já trabalha com intercambio de técnicos, atletas e
profissionais) a mais de oito anos.

o Junto aos Companheiros das Américas (Partners of the Americas) o
YOSA disponibiliza uma comunidade de suporte familiar e social ao
Brasileiros que vem ao Colorado.



Pré Requisitos

Quais os requisitos para vir para os Estados Unidos e fazer parte do
programa do YOSA?

1. Conectar e afiliar-se ao YOSA (US$200); Partners of the Americas e registro
no USA Volleyball. (Pré-requisito – Não- reembolsável – Taxa Internacional
para receber casas de famílias no Colorado)

2. Ser amador e bom estudante que fale Inglês bem e aprenda rápido.
3. Participação integral obrigatória. (No momento que o compromisso for

assumido, não tem volta; todos atletas precisam seguir as orientações do
clube, do YOSA e os conselhos do Dr. Gylton Da Matta.)

4. Nossa agenda é muito flexível e será compartilhada na noite anterior.
5. Comportamento ético moral de altíssimo nível. (Sem drogas, álcool,

namoros , etc.) – Código de conduta e expectativa de comportamento
6. Lealdade ao YOSA e disciplina para ser capaz de ouvir e acatar os

ensinamentos dos técnicos e dirigentes.
7. Assiduidade de pagamento das taxas do clube; independente do tempo de

jogo ou escalação.
8. NOTA OU CLAUSULA ÚNICA: O YOSA Volleyball Clube funciona baseado

na contribuição financeira de todos jogadores. MESMO EM CASO DE
CONTUSAO, TODOS ATLETAS PRECISAM CONTINUAR O PAGAMENTO
INTEGRAL DAS DESPESAS DO CLUBE.



Como?

o Quais as formas/custos de vir para os Estados Unidos e fazer parte do
programa do YOSA? (Todos valores em dólares americanos)

1. Ter formado no Segundo grau e imediatamente vir jogar no YOSA de Dezembro a
April/Maio, pleiteando bolsas para universidades para Agosto do ano subsequente.
[US$2.600*+ US$200** + (4x200/mês para DWS Inc. solicitar “host families” USD)]
US$2.800 taxas de clube, mais US$800 taxa de hospedagem.

2. Jogar de Dezembro a Março (para atletas de 15 e 16 anos ou que ainda não formaram o 2
Grau). ( US$1.800*+ 200** + 200/mês para host families USD )

3. Participar dos Summer Camps do YOSA de 10 a 31 de Julho. ( US$1.300 clinicas*+
200**registro inicial + 300 USD para hospedagem em host families)

4. Para os profissionais: participar dos Cursos de Inglês do Esporte e Estágio Internacional no
YOSA VOLUNTARIADO. ( 3x US$400/mês* Pago pelos participantes que vem do Brazil )

5. De 15 a 17 anos, participar do “Alliance YOSA- V.I.P. Exchange Program” estudar e jogar
nas escolas de Segundo grau em Fort Collins, CO por um ano. (US$10,000 custo mínimo +
US$2.000 USD taxa de suporte). Estudo nas escolas publicas de Fort Collins, Windsor ou
Loveland. Cada estudante precisa conseguir sua própria casa de família.

*Taxa de clube

**Taxa internacional



Como pagar?

*Taxa de clube

**Taxa internacional

Taxa internacional de adesão ao Alliance YOSA Internacional com subsequente 
registro no www.partners.net e afiliação ao YOSA Partners (Alliance of the
Americas) : 

Dr. Gylton B. Da Matta  (CPF: 421.690.896-91) 

Conta: 214.532-4 Banco do Brasil   Agencia 3857-1 Ag. Goitacazes  

Anuidades de adesão/ Memberships: 

Estudantes:  US$100 ; Adultos: US$200;  Familia: US$350;  Non-Profits/NGO’s : 
US$500   Other Institutions: US$1.000

** Depois do cadastro inicial, vou enviar o numero das contas do Banco do Brazil
nos Estados Unidos ou do First National Bank para que sejam feitos os pagamentos 
das taxas do clube (em Dollares).  

** TODO PAGAMENTO DEVE SER QUITADO TOTALMENTE DOIS MESES ANTES DO 
TERMINO DO PROGRAMA.  AS FORMAS DE PAGAMENTO VARIAM DE PESSOA PARA 
PESSOA.  VOCE ESCOLHE A FORMA DE PAGAMENTO E AS PARCELAS. 

http://www.partners.net/


Volleyball nos 
Estados Unidos 
• Existem 860 universidades (NCAA
member schools) que tem programas
de voleibol (331 Divisão I, 249 Div II ,
and 280 Div III)

• Aproximadamente 12,000 atletas
jogam nos campeonatos
universitários da NCAA, mas ainda
tem os torneios da NAIA e dos Junior
Colleges (2-year colleges).

• A liga professional vai começar em
2020).

• Existe voleibol masculino na
Califórnia, Chicago e Costa Leste, mas
o feminino tem nos Estados Unidos
inteiro.

• Muitos atletas internacionais estão
jogando na liga universitária
Americana.



• De ganhar bolsas (muito difícil 
mas todos que decidiram 
conseguiram ganhar bolsas 
integrais)

• Division I: Bolsa integral (matricula, mensalidade, 
livros, casa e alimentação). 
• Seguro-saúde total. 
• Junior College, NAIA & Division II: Bolsas integrais 
ou parciais em escolas de 2 anos ou 4 anos. 
•Division III:  Bolsas acadêmicas baseadas apenas 
nas notas de sala de aula. 

• Vivência de uma nova cultura. 

• Adquirir uma educação 
diferenciada. 

• Competir no alto nível 
universitário e infanto-juvenil.  

• Networking e marketing pessoal.

• Abrir as portas para o mundo! 

• Agir como agente do meio 
ambiente através do esporte: 
reverter global warming! 

Oportunidades Únicas



Aceite o desafio! Explore o mundo! 
Vale a pena só participar do programa 

• Se sinta em casa! Fale Inglês!!!
• Comunidade Brasileira no
Campus e na cidade!
• Visitar o Brasil de Maio a
Agosto. Durante os meses
de verão nos Estados
Unidos!
• Fazer part. da família
YOSA!

• Safety
• No geral, Fort Collins é
uma cidade segura.
• Tanto o YOSA quanto a
CSU tem segurança própria.
• Técnicos e famílias ajudam
na assistência para quase
tudo!



Como é? 

- Visite a website do YOSA (i.e. www.allianceyosa.com and
www.colostate.edu) e converse conosco programas via email, skype and
phone calls.

- Passe de três a cinco meses  conosco. O Colorado é lindo!  
- Vá ao Google e clique FORT COLLINS, COLORADO

- Converse com outros Brasileiros que estão vindo. 

- Venha pro YOSA em Julho também! Volleyball Camps!!!  

- Dispute os Campeonatos abertos Crossroads, Chicago e Denver.

- Mais de 1.200 times jogando em 120 quadras sob o mesmo teto!!!!

http://www.allianceyosa.com/
http://www.colostate.edu/


Resumo...LETRAS GRANDES!

Conquiste uma bolsa de estudos nos Estados Unidos! 

Jogue e treine com jogadores (as) Americanas (os). 

Viaje e explore os Estados Unidos e o Colorado! 

Construa amizades para a vida toda! 

É caro mas vale a pena! É difícil mas tudo é possível!

Volte a amar o voleibol como nunca! 

Amplie sua carreira com atleta e estudante! 

INVISTA EM SUA QUALIDADE DE VIDA



Em letras bem grandes!
O pagamento integral da participação no programa do YOSA deverá 

ser efetuado até o mês de fevereiro através de transferência 
utilizando do Western Union com o valor absoluto em dólares. 

E imprescindível que você, não importando a idade, acate com 
todas as regras do clube e do programa do YOSA. 

Esse programa não é turismo! Seja comprometido! O Inglês, taxas 
do TOEFL e SAT não estão incluídos.  

Ao termino do programa, deverá ser feito uma apresentação Power 
Point refletindo sobre as experiências positivas que se teve durante 

o período.

Em nenhuma circunstância nenhum dinheiro deverá ser pago as 
famílias ou atletas americanos. Todo dinheiro pago deverá ser 

passado ao YOSA, para que as devidas providencias sejam tomadas. 

Pagamentos podem ser feitas via transferência ou deposito 
electrônico nas contas do YOSA. 

Siga as regras do programa e as recomendações éticas, código de 
conduta e os detalhes culturais prescritos pelo Dr. Gylton Da Matta!



O Premio: Continue a jogar
volei numa universidade!  



Alliance of the Americas -
Criando pontes do sucesso!

Construindo amizades…

Explorando novas culturas…

Promovendo seu crescimento pessoal através do 
esporte internacional e através da educação 
ambiental! 

gdamatta7@gmail.com

allianceyosa@outlook.com

Gylton.matta@Colostate.edu

• Thanks,

Gylton Da Matta Ph.D.

Director & Fundador da Alliance of the

Americas YOSA

mailto:gdamatta7@gmail.com
mailto:allianceyosa@outlook.com
mailto:Gylton.matta@Colostate.edu


Volleyball International Program  
Visitas Opcionais Pagas Extra: Jogos da NBA, Outlets em
Loveland, Rocky Mountain National Park ou no Centro 
Olympico USA em Colorado Springs…TOKYO 2020!


