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CONHEÇA A
NAÇÕES UNIDAS

Desde 1995 a Nações Unidas disponibiliza as melhores
Escolas e Organizações de Ensino disponíveis ao mercado
brasileiro. Com excelentes parceiros, coloca à disposição
dos alunos programas nas áreas educacionais, tais como
HIGH SCHOOL (para alunos do ensino médio), CURSO
DE FÉRIAS (para jovens e adolescentes), CURSO DE
IDIOMAS (para todas as idades) em mais de 8 línguas,
15 países, 30 cidades e 90 escolas diferentes. Além de
programas de AU PAIR, e de TRABALHO E ESTÁGIO NO
EXTERIOR, para atender à todos, e desde então, conta
como principal diferencial a relação que tem com seus
clientes. O atendimento personalizado é a nossa principal
característica.
Contamos com uma equipe altamente profissional,
atualizada e disposta a ajudar seus clientes a escolher o
melhor roteiro possível para realizar a viagem dos seus
sonhos. A combinação perfeita do Turismo e Intercâmbio
Educacional e cultural, é o resultado do alto padrão de
qualidade em atendimento, equipe, serviços e produtos
competitivos. Proporcionar aos clientes e alunos lazer,
cultura, aprendizado, formação e crescimento pessoal e
profissional é o nosso compromisso sempre!

O P ER A DO R A DE I N T ER CÂ M B I O

Venha nos conhecer, aguardamos sua visita.

Av. Washington Luiz, 1391 • Jardim América • Sorocaba-SP • (15) 3234.1191 • www.nacoesunidas.com.br

MENSAGEM DO

DIRETOR
Intercâmbio é muito mais do que a oportunidade de
morar no exterior, entender e respeitar outras culturas,
estudar em uma Escola aprendendo um novo idioma,
visitar lugares bonitos e conhecer pessoas do mundo
inteiro. É amadurecer e aumentar suas possibilidades
profissionais. É o diferencial. É sem dúvida um desafio
onde o estudante assumirá as responsabilidades de
suas próprias decisões. Arrume as malas e faça com
que seu Intercâmbio seja uma experiência agradável,
útil, inesquecível, que gerará frutos para sua vida inteira!

BOA VIAGEM,
CONTE CONOSCO!
Jânio Pereira - Diretor

índice
07

51

73

Saiba mais

High school

Universidade no exterior

17

63

Cursos de idioma

Curso de férias para
adolescentes

expediente

Graduação/Pós-Graduação/Mestrado/Doutorado

illustrative advertising

SAIBA
MAIS +

08

saiba mais

INTERCÂMBIO

Realizar um intercâmbio é, além de aprender um novo
idioma também fazer amizades que serão lembradas por
toda a vida, trocas culturais que acrescentarão experiências
únicas e amadurecimento pessoal.

PROGRAMAS DE INTERCÂMBIO

Curso de Idiomas:

1

Este curso atende a diferentes perfis, uma vez que
se destina a públicos de diferentes idades e pode ser
realizado em diversos países, de acordo com a escolha do
intercambista. Os cursos podem ter duração e adequar-se
ao interesse e perfil do aluno. Os mais procurados são:
Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Chinês (Mandarim), Russo e Japonês, entre outros. Cada pessoa busca
o aperfeiçoamento de um idioma de acordo com sua necessidade, por isso, este programa pode ser para um aprendizado geral, gramática, fala ou escrita, ou, ser específico,
como: trabalho e estudo, idioma para negócios (Business),
para professores, treinamento para teste de proficiência e,
curso Plus 50+, ou seja, curso de idiomas para pessoas com
mais de 50 anos.

Business:

3

Este programa de idioma para Negócios é direcionado para estudantes e profissionais que tem como
objetivo aprimorar o idioma nas relações profissionais. O
estudante ou profissional em questão irá incrementar seu
currículo estando apto para comunicar-se em um idioma
diferente em situações diversificadas de Negócios, ou seja,
para aqueles que pretendem ser bem-sucedidos profissionalmente e aperfeiçoar habilidades que serão extremamente valorizadas por empregadores. Neste programa, a
comunicação é desenvolvida com um treinamento intensivo, podendo ter aulas especializadas em Negócios, como
Marketing e Finanças, incluindo áreas de Computação,
Marketing e Administração à frente das opções, incluindo
também, Moda, Hotelaria e Turismo, Engenharia, Dança e
Artes em geral.

Trabalho e Estudo:

2

Destinado a quem busca colocar em prática o idioma através de experiências diárias no trabalho.
Este programa é destinado a adultos (idade superior a 18
anos), onde é possível conciliar trabalho , estudo e Estágio (oferece aos alunos a possibilidade de aprender outro
idioma e, ao mesmo tempo, ganhar experiência e prática
profissional); ambos podem ser remunerados ou não. O intercambista que opta por este programa não apenas aperfeiçoará o idioma escolhido, mas também, acrescentará experiências profissionais em empresas internacionais, tendo
a oportunidade de trabalhar em sua área de estudo. Além
de se tornar um profissional com habilidades em idiomas,
irá conhecer e conviver com novas culturas e fazer contatos com empresas e profissionais de outros países, ou seja,
este programa é destinado para aqueles que querem um
diferencial em seu currículo.

Cursos para
Professores:

4

Programa destinado para professores de idiomas
que desejam aperfeiçoar a língua que ensinam. São
cursos especiais que garantem ao docente um currículo mais qualificado e reconhecido internacionalmente.
Juntamente com o estudo do idioma, o interessado pode
vivenciar uma experiência única em outro país. Para este
programa, são necessários alguns pré-requisitos, como:
comprovação do nível do Inglês oral e escrito, ensino médio
completo e, as habilidades para ensinar o idioma escolhido.
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Curso de
Proficiência:

5

Os exames de avaliação de proficiência em idiomas são
efetuados por pessoas que não o falam como língua
materna, ou seja, para aqueles que pretendem ter um idioma
estrangeiro avaliado com o intuito de ingressar em alguma
Universidade do exterior, portanto, com vocabulário e textos
mais voltados a temas acadêmicos, e também, aos que querem demonstrar proficiência em outros idiomas, relacionados ao
mercado de trabalho. Por ser um exame complexo e que exige
do aluno muita disciplina em estudo e fluência no idioma, este
programa de curso de proficiência é um preparatório para aqueles que irão realizar os exames e, tem como objetivo auxiliar
na leitura e compreensão de textos dentro da sua área de formação. Alguns dos exames mais procurados são: TOEIC (Test
of English for Internaitonal Communication), TOEFL (Test of
English as a foreign Language), e o IELTS (International English
Language Testing System).

High School:
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Programa destinado a adolescentes que pretendem
cursar todo ou parte do ensino médio no exterior. Escolas Públicas e Privadas de excelente qualidade de ensino em
países como EUA, Canadá, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia
estão entre os mais procurados; mas opções como Noruega,
França, Alemanha, Irlanda e alguns outros aparecem na lista. O
estudante poderá a seu critério escolher Programas de trimestre, semestre ou ano acadêmico.

University e
College:

9

Realizar a formação acadêmica e pós em outro país é
um elemento chave para desenvolver um idioma e adquirir experiências que serão diferenciais na formação do futuro profissional. Aqueles que realizam este programa são vistos com grande destaque no mercado de trabalho. Os cursos
de Graduação, Pós-Graduação ou MBA de algumas Universidades são mundialmente conhecidos por sua excelência em
ensino, tanto na teoria como na prática. Segundo o Mercado
de Trabalho, concluir este programa de University ou College
no exterior é o grande diferencial dos que alcançam o sucesso
profissional. Aos intercambistas que realizam este programa,
tornam-se fluentes em idiomas, possuem vivência internacional e experiência profissional inigualável, tornando-se líderes,
e também, formadores de opnião. Para realizar este programa,
são necessários pré-requisitos essenciais, um deles como, teste de proficiência provando o nível adequado do idioma para o
acompanhamento das aulas.

Cursos Plus 50+:

6

Aos que pensam que os programas de intercâmbio são destinados apenas aos jovens, estão
muito enganados. O público com esta faixa etária possui vantagens sobre os outros, ou seja, situação financeira estável, filhos criados e tempo livre. Nesta faixa
etária as pessoas buscam investir na própria qualidade
de vida, por isso, nada como uma experiência única de
conhecer novos países, línguas, cultura e hábitos diferentes. Algumas agências apresentam ao mercado
programas de intercâmbio voltados exclusivamente as
pessoas com mais de 50 anos.

Curso de Férias
para Adolescentes:

8

Os programas de férias combinam um pouco de
cada coisa, estudo, lazer e cultura. É destinado
para adolescentes de 12 a 17 anos que poderão estudar
e se divertir ao mesmo tempo com aulas pela manhã e
atividades extracurriculares à tarde, supervisionadas
por profissionais especializados. Este programa é ideal
para os adolescentes que pretendem aprender e aperfeiçoar outros idiomas descobrindo o mundo! Este programa é oferecido em diversos países e há programas
para o gosto de todos. O adolescente irá conviver com
estudantes do mundo todo o que fará essa experiência
inesquecível.

Au Pair:
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Uma experiência de intercâmbio cultural através do trabalho com crianças, é uma maneira de aperfeiçoar um idioma participando dos hábitos e costumes da família que o intercambista estará
inserido. Este é um programa de trabalho remunerado
e estudo no exterior, com a duração mínima de um ano.
Os candidatos deste programa devem ter entre 18 a 26
anos, possui nível de Inglês intermediário, experiência
de, no mínimo, 200 horas de trabalho com crianças e
possuir carteira de habilitação. O participante morará na
casa da família que o contratar sendo responsável por,
cuidar das crianças em alimentação, higiene, estudos,
participando de todas as atividades sociais ou esportivas, com uma rotina de trabalho de até 45 horas semanais. Este programa tem como experiência, um significativo crescimento pessoal e cultural, sendo de ótimo
custo/benefício, pois, é de baixo investimento inicial.

010
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ACOMODAÇÃO
Homestay:
Também conhecida por casa de família, é uma excelente
maneira de estar em contato com a cultura do país,
participar da vida diária e das experiências da família
anfitriã. A acomodação em casa de família permite ainda
praticar o idioma em uma atmosfera cordial e informal.

Campus Universitário:
Campus Universitário: A acomodação dentro do campus
universitário garante independência e comodidade
de estar perto da escola. O estudante também tem a
oportunidade de vivenciar o ambiente universitário e
usufruir da estrutura do campus.

Residência Estudantil:

Como definir a
acomodação ideal:
Após decidir o programa a ser realizado, uma das
escolhas mais importantes é definir a acomodação
ideal. Você estará vivendo no exterior, por isso, leve em
consideração o tempo, o tipo de vida que você quer levar
e, o custo benefício.
Existem diversos tipos de acomodação para cada perfil
de estudante, entre esses, as populares casas de família,
alugar um quarto com outro estudante, residência
estudantil, morar em campus de Universidades e muitas
outras possibilidades. Sua escolha vai depender dos seus
interesses pessoais e estilo de vida, mas, nunca esqueça
de que estar aberto para experiências novas pode te
surpreender!

Ideal para o estudante que deseja conviver com alunos
de outras nacionalidades, as residências estudantis
garantem flexibilidade com relação a horários de chegada
e saída.

Alimentação:
Estar disposto a inserir-se em um novo país,
com novas culturas e costumes envolve
muito mais que uma mudança de lugar,
mas também, de hábitos diferentes do que
estamos acostumados. Ao decidir por fazer
um intercâmbio, o aluno deve estar aberto
a experimentar coisas novas, inclusive a
gastronomia local, pratos típicos e tudo o que

envolve essa nova experiência. Os alimentos
são usados de forma diferentes, bem como,
preparados de outra maneira. A chave de
uma boa estadia é a adaptação que vem com
o tempo, você se acostumará com as opções
de alimentação mais rentáveis, a fazer
compras, quais são os estabelecimentos que
oferecem.

illustrative advertising
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PASSAPORTE

SERVIÇOS
ESSENCIAIS
PARA O
INTERCAMBISTA

Providenciar o passaporte é o primeiro
passo para quem deseja viajar para
o exterior. O documento deve ser
solicitado em uma unidade da Polícia
Federal com antecedência. Para quem
já tem passaporte, vale lembrar que este
deve ter validade, de no mínimo, seis
meses após a data de retorno da viagem.

VISTO

PASSAGEM AÉREA

Há países que permitem que brasileiros
permaneçam em seu território por até 90
dias sem visto. No entanto, a maioria solicita este documento que deve ser providenciado com antecedência. Para o visto,
os países possuem diferentes critérios
relacionados ao tipo de atividade que
o estudante irá realizar, sendo os mais
comuns: turista, estudante, trânsito e
trabalho temporário.

Uma das etapas para a viagem é a aquisição da passagem aérea, e muitas vezes
a compra com antecedência pode ser
uma alternativa para quem deseja conseguir uma boa tarifa. Outra alternativa
que disponibilizamos aos nossos alunos
é a “tarifa de estudante”, que envolve
condições especiais para quem vai viajar
a estudo ou estágio no exterior.

SEGURO SAÚDE E VIAGEM
O seguro é um item imprescindível.
Imprevistos podem acontecer e com a
aquisição do seguro as situações adversas podem ser resolvidas mais facilmente tornando a viagem mais tranquila
e proveitosa. Os Seguros Saúde/Viagem
podem ter coberturas de diversos valores, serem específicas para estudantes,
esportistas, idosos e outros, garantindo
cobertura para alguns imprevistos.

CARTÃO EM MOEDA
ESTRANGEIRA
O cartão de moeda estrangeira é a
maneira mais moderna e prática de levar
dinheiro para o exterior. É um cartão
pré-pago, recarregável e protegido por
senha, que pode ser utilizado em saques
e débitos em moeda local.

illustrative advertising
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CURSO

DE IDIOMAS
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ÁFRICA DO SUL
INGLÊS

Entre os países mais procurados por brasileiros intercambistas, os Estados Unidos da América são uma república
constitucional federal composta por cinquenta estados e
um distrito federal.
O país possui excelente sistema de ensino e conta com
muitas das melhores universidades do mundo.
As belas paisagens do país, sua cultura colorida e indústrias que ditam tendências espalham a sua influência
muito além das fronteiras nacionais.

Capital: Pretoria, Cape Town e Bloemfontein
População: 50 milhões
Idioma: Inglês
Fuso Horário: 5 horas
Temperatura Média: 27ºC (verão)/ 7ºC (inverno)
Moeda: Rands

CURIOSIDADES
• Possui uma das 10 melhores praias do mundo
• Os motoristas dirigem do lado direto do carro, como na
Inglaterra
• É muito comum animais selvagens atravessarem as
estradas, pois não há cercas nas áreas rurais
• As leis de trânsito são praticamente idênticas às
brasileiras
• A África do Sul tem três capitais: Pretória (administrativa),
Bloemfontein (judiciária) e Cidade do Cabo (legislativa)

illustrative advertising
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AUSTRÁLIA
INGLÊS

Austrália, oficialmente Comunidade da Austrália, é um
país do hemisfério sul, localizado na Oceania. O país é
conhecido por sua excelência em qualidade de vida, segurança e ótimo sistema educacional.
O país conta com várias opções de cidades ao longo da
costa, cada uma com suas peculiaridades.

CURIOSIDADES
• Há uma biblioteca pública em cada bairro
• O continente australiano e a Tasmânia são habitados por

Capital: Canberra
População: 20 milhões
Idioma: Inglês
Fuso Horário: 13 horas
Temperatura Média: 25ºC (verão)/ 10ºC (inverno)
Moeda: Dólar Australiano

humanos há 40.000 anos
• A Austrália possui animais únicos, que não são
encontrados em nenhum outro lugar do mundo
• Como no Brasil, o verão australiano vai de dezembro a
março
• Na Austrália, os automóveis usam a mão inglesa – ou
seja, os australianos dirigem do lado esquerdo
• A carne de canguru é muito apreciada pelo povo
australiano, inclusive em sopas

illustrative advertising
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CANADÁ
INGLÊS

O Canadá é um país jovem e dinâmico, conhecido por sua
rica diversidade cultural e imensa beleza natural.
Mais de 150 mil estudantes estrangeiros viajam para o
Canadá por ano para estudar, e esses estudantes levam
consigo uma diversidade muito grande de valores culturais, o que agrega e enriquece as aulas.

Capital: Ottawa
População: 35 milhões
Idioma: Inglês e Francês
Fuso Horário: 2 horas
Temperatura Média: 35ºC (verão)/ -25ºC (inverno)
Moeda: Dólar Canadense

CURIOSIDADES
• A cidade de Montreal, em 2010, ganhou o título de um
dos lugares mais felizes e divertidos do mundo, pelo Guia
de Viagem Lonely Planet
• O Canadá é o segundo maior país do mundo em área
territorial, ficando atrás apenas da Rússia
• A fronteira do Canadá com os Estados Unidos é a mais
longa fronteira terrestre do mundo
• O Canadá é o país que possui o maior número de lagos
de água doce do mundo
• Em Toronto, a temperatura pode chegar a 40º C no verão
e a -33º C no inverno
• O Canadá integra o G8, grupo dos países mais ricos do
mundo

illustrative advertising
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EUA
INGLÊS

Entre os países mais procurados por brasileiros intercambistas, os Estados Unidos da América são uma república
constitucional federal composta por cinquenta estados e
um distrito federal.
O país possui excelente sistema de ensino e conta com
muitas das melhores universidades do mundo.
As belas paisagens do país, sua cultura colorida e indústrias que ditam tendências espalham a sua influência
muito além das fronteiras nacionais.

Capital: Washington DC
População: 308.745.538 milhões
Idioma: Inglês
Fuso Horário: 2 horas
Temperatura Média: ºC (verão)/ ºC (inverno)
Moeda: Dólar

CURIOSIDADES
• Os Estados Unidos são os maiores consumidores de
café do mundo
• Suas cidades foram eleitas as mais influentes do mundo
em moda, tecnologia, cultura e economia
• É a terra do consumismo exagerado
• Água potável é grátis em qualquer lugar
• Não é permitido consumir bebidas alcoólicas na rua
• Pode-se tirar carteira de motorista com 16 anos

illustrative advertising

026

curso de idiomas

INGLATERRA
INGLÊS

O maior dos países da Grã-Bretanha, a Inglaterra conta
com centros históricos, charmosas cidades de praia, paisagens cativantes e excitantes lugares sociais e culturais.
Relacionado a estudos, o país possui excelência em ensino e abriga as universidades mais bem-conceituadas
do mundo, como Cambridge, Oxford, Manchester, entre
outras.
Com uma extensão relativamente pequena, não importa onde você decida fazer um Intercâmbio na Inglaterra,
você sempre estará a uma viagem curta das cidades vizinhas, colinas onduladas e do litoral.

Capital: Londres
População: 53 milhões
Idioma: Inglês
Fuso Horário: 2 horas
Temperatura Média Anual: 30ºC (verão)/
-5ºC (inverno)
Moeda: Libra Esterlina

CURIOSIDADES
• O prato mais popular da Inglaterra é o “fish & chips”
(peixe com batatas fritas) que é vendido em milhares de
lojinhas fast-food e vem embrulhado em um cone de jornal.
• O sotaque britânico difere muito de região para região
• O Stonehenge é o monumento pré-histórico mais
importante da Inglaterra. Este altar de pedras tem sido
usado há 5000 anos e até hoje não se tem certeza
absoluta qual era sua finalidade
• O British Museum, o mais famoso de Londres tem
um acervo de 4 milhões de peças contendo: raridades
arqueológicas, pinturas, esculturas, manuscritos e moedas
antigas

illustrative advertising
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IRLANDA
INGLÊS

A República da Irlanda foi formada pela combinação de
diversas culturas e povos que habitaram a ilha ao longo
de sua história. Em 1949, o país conseguiu autonomia da
Grã-Bretanha e atualmente oferece um excelente padrão
de vida.
A cidade possui excelentes museus, galerias e atrações
proporcionando aos visitantes oportunidades para experimentar em primeira mão a cultura e história irlandesa.

Capital: Dublin
População: 4,5 milhões
Idioma: Inglês e Gaélico
Fuso Horário: +3 horas
Temperatura Média Anual: 20ºC (verão)/ 3ºC (inverno)
Moeda: Euro

CURIOSIDADES
• A Irlanda possui 36% de sua população com menos de
25 anos
• Os estudantes podem trabalhar até 20 horas semanais
• A Irlanda é a terceira maior ilha da Europa
• O país tem duas línguas oficiais: o inglês e o gaélico
(“Irish”). Poucas pessoas falam gaélico corretamente, mas
todos são obrigados a estudá-lo nas escolas
• O anoitecer se dá às 16h00 durante o inverno e 23h00
no verão
• Na Irlanda, somente as empresas pagam pelo
fornecimento de água
• Não existem cobras na Irlanda. Uma explicação para isso
parece ser o clima muito gelado

illustrative advertising
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MALTA
INGLÊS

Um dos menores países da Europa, a República de Malta
é um arquipélago no meio do azulado mar Mediterrâneo,
perto da Sicília, ao sul da Itália. O pequeno país abriga cidades com ruas estreitas, repletas de catedrais em estilo
normando e palácios barrocos.
Seu povo, muito receptivo com visitantes, é orgulhoso de
sua riqueza cultural e gosta de partilhar a sua história.
Culturalmente, Malta mantém influências de sua origem
histórica, dos ingleses, resultado de 160 anos de colonização britânica.

Capital: Valeta
População: 420 mil
Idioma: Inglês, Maltês e Italiano
Fuso Horário: +5 horas
Temperatura Média Anual: 30ºC (verão)/ 9ºC (inverno)
Moeda: Euro

CURIOSIDADES
• No verão, a população de Malta triplica, chegando a 1
milhão de turistas o ano todo
• É um dos principais destinos de férias para os europeus
• Existem aproximadamente 365 igrejas no país: uma para
cada dia do ano!
• Em Malta dirige-se do lado esquerdo da rua, em função
da colonização britânica
• Malta é um dos 10 menores estados soberanos do
mundo

curso de idiomas 031

NOVA ZELÂNDIA
INGLÊS

Como poucos países do mundo, a Nova Zelândia possui enorme diversidade geográfica: montanhas glaciais,
grandes rios, lagos cristalinos, entre outras paisagens
que tornam o país exuberante.
Vale a pena aprofundar-se na cultura local, não só pelas
belezas naturais, mas também para conhecer uma série
de eventos como os festivais de arte e de turismo.
As escolas na Nova Zelândia além de oferecerem um excelente nível de educação também possuem extraordinária estrutura preparada para integração total
do estudante.

Capital: Wellington
População: 4,4 milhões
Idioma: Inglês
Fuso Horário: +15 horas
Temperatura Média Anual: 25ºC (verão)/
10ºC (inverno)
Moeda: Dólar Neozelandês

CURIOSIDADES
• A Nova Zelândia possui dois idiomas oficiais: o inglês e
o maori
• A maior e mais populosa cidade neozelandesa é
Auckland, mas a mais importante é Wellington, a capital
• O esporte mais popular em terras neozelandesas é o
rúgbi
• A Nova Zelândia é um dos países com melhor qualidade
de vida do mundo.
• Auckland é a quinta melhor cidade para se viver em todo
o planeta.
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ESPANHA
ESPANHOL

É um país onde as tradições são conhecidas no mundo
inteiro. Além da dança flamenca e das praias ensolaradas,
a Espanha tem muito mais para oferecer. Existem vistas
magníficas em cada região, incluindo restos romanos e
cidades romanescas, esplêndidas catedrais góticas e palácios do século XVIII.
Com grandes cidades como Madrid e Barcelona, o país
caracteriza-se por sua diversidade cultural, uma vez que o
país conta ainda com monumentos de séculos passados.
Os altos investimentos em educação tornam o país uma
excelente opção para quem busca aperfeiçoar a língua
espanhola.

Capital: Madri
População: 44 milhões
Idioma: Espanhol e línguas regionais
Fuso Horário: +4 horas
Temperatura Média Anual: 24ºC (verão)/ 3ºC (inverno)
Moeda: Euro

CURIOSIDADES
• A Espanha é o segundo maior país da Europa Ocidental
depois da França
• Nas cidades do interior da Espanha, é comum
encontrarmos o comércio fechado no horário de almoço
• A vida noturna de Barcelona é tão agitada que quase não
cabe na disposição das pessoas
• O país conta com uma legião de turistas jovens de todas
as partes do mundo

illustrative advertising
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ARGENTINA
ESPANHOL

Com maravilhas naturais, elegante capital com sofisticado sabor europeu e uma apaixonante cultura, a Argentina
é um excelente país para quem busca desenvolver a língua espanhola.
Para quem opta por estudar o idioma em terras argentinas, encontra escolas para estrangeiros em todo o país;
tendo a possibilidade de conciliar atividades como aulas
de tango.

Capital: Buenos Aires
População: 36 milhões
Idioma: Espanhol
Fuso Horário: UTC-3 (mesma de Brasília)
Temperatura Média Anual: 31ºC (verão)/ 10ºC (inverno)
Moeda: Peso Argentino

CURIOSIDADES
• A Argentina possui o maior centro de esportes de
inverno do mundo, em Bariloche
• Em área territorial, a Argentina é o oitavo maior país do
mundo
• Mais da metade da população do país se concentra na
região de Buenos Aires
• Brasileiros não precisam de visto para entrar na
Argentina, basta apresentar a carteira de identidade

illustrative advertising

036

curso de idiomas

CHILE
ESPANHOL

O Chile caracteriza-se por sua diversidade natural, com
paisagens que variam dos Andes ao famoso Deserto do
Atacama. O estudante que pretende estudar no país além
de desenvolver o espanhol, ainda pode envolver-se com
as belezas do país.

CURIOSIDADES
• O deserto mais árido do mundo fica no Chile, o Atacama:
as temperaturas podem varias de 40º C ao dia a 0º C à
noite
• Segundo o Guiness Book (o conhecido livro dos recordes),
a maior piscina do mundo fica no Chile. Localizada no
resort San Alfonso Del Mar
Capital: Santiago do Chile
População: 17 milhões
Idioma: Espanhol
Fuso Horário: -1 hora
Temperatura Média Anual: 24ºC (verão)/ 11ºC (inverno)
Moeda: Peso Chileno

• Alguns dos melhores vinhos do mundo são produzidos
no Chile
• Não é obrigatório visto e passaporte para entrar no Chile
• O esporte mais popular do Chile é o futebol
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COLÔMBIA
ESPANHOL

A Colômbia, oficialmente chamada de República da Colômbia, surpreende por sua tranquilidade e pela alegria e
receptividade de seus moradores.
O país é um excelente destino para quem busca desenvolver o espanhol e torna-se atraente por sua receptividade com intercambistas brasileiros.

CURIOSIDADES
• Colômbia possui a quarta maior população de língua
espanhola do mundo, seguida de Estados Unidos, México
e Espanha
• O país é o segundo maior produtor mundial de café. O
café colombiano é conhecido em todo o planeta por sua
excelente qualidade.
Capital: Bogotá
População: 45,6 milhões
Idioma: Espanhol
Fuso Horário: -5 horas
Temperatura Média Anual: 31ºC (verão)/
23ºC (inverno)
Moeda: Peso Colombiano

• É o maior produtor mundial de esmeraldas. Mais de 95%
da produção mundial de esmeraldas saem da Colômbia
• Com exceção do Natal e do Ano Novo, todos os feriados
colombianos são remanejados para a segunda ou sextafeira. Ou seja, lá não existe feriado no meio da semana
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MÉXICO
ESPANHOL

País de muitas culturas e belezas naturais, o México é um
excelente destino para quem busca desenvolver o espanhol. Com ruínas de antigas civilizações, é possível conhecer ainda as pirâmides de Teotihuacán.
O intercambista que opta pelo México, além de aprofundar-se em um novo idioma, insere-se em um país de
rica cultura.

Capital: Cidade do México
População: 115 milhões
Idioma: Espanhol
Fuso Horário: -3 horas
Temperatura Média Anual: 24ºC (verão)/
16ºC (inverno)
Moeda: Peso Mexicano

CURIOSIDADES
• A Cidade do México é a capital e a segunda maior cidade
das Américas
• A área metropolitana da Cidade do México é uma das
maiores e mais populosas do mundo
• Os mexicanos têm o hábito de colocar pimenta em todos
os pratos, inclusive em muitos doces e frutas
• O chocolate é originário do México e América Central
• Apesar da língua oficial ser o espanhol, são faladas 62
línguas indígenas no México
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FRANÇA
FRANCÊS

País caracterizado por sua arquitetura e monumentos
históricos, a França também se caracteriza por suas paisagens bucólicas.A educação do país recebe grande investimento governamental e tem como resultado ensino
de alta qualidade.
Também considerada uma das nações mais influentes
do mundo, seja por seu legado na literatura, gastronomia,
arte, vinhos e moda. Sendo, atualmente, um dos países
mais ricos do mundo. A França está no centro da construção da União Europeia tornando-se uma potência
mundial. Sua capital, Paris, é tomada por arte e cultura. É
a capital política e intelectual da França, possuindo mais
de dez milhões de habitantes. Seu atrativo turístico de
maior visibilidade mundial, a Torre Eiffel, foi construída
para uma exibição Universal de 1889 e, até hoje, ainda é o
maior símbolo da França.

Capital: Paris
População: 62,5 milhões
Idioma: Francês
Fuso Horário:+4 horas
Temperatura Média Anual: 21ºC (verão)/ 1ºC (inverno)
Moeda: Euro

CURIOSIDADES
• A França é o maior país da União Européia e o terceiro da
Europa
• A França é o país mais visitado de todo o mundo,
recebendo por volta 82 milhões de turistas estrangeiros
anualmente
• Os franceses são os maiores produtores e exportadores
de vinhos do mundo
• A França é um dos maiores produtores mundiais de
produtos de luxo
• Os cachorros são aceitos em qualquer lugar:
restaurantes, padarias, lojas, etc
• É proibida a venda de bonecos que não tenham rostos
humanos, como ETs, por exemplo

illustrative advertising
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BÉLGICA
FRANCÊS

A Bélgica faz fronteira ao norte com a Holanda, a leste
com a Alemanha e Luxemburgo e ao sul e sudoeste com
a França. A população é composta por dois grupos étnicos, os Flamengos, que são de origem germânica e estão ao norte da Bélgica, e os Valões, que falam francês e
habitam o sul. Há também uma minoria de alemães que
habitam o leste do país. Considerado um dos países mais
industrializados da Europa, está entre os maiores produtores de ferro e aço.
A Bélgica é famosa pelos seus chocolates, que são apreciados pelo mundo inteiro. O prato principal e preferido
dos Belgas são os mexilhões com batatas fritas. O país
também produz mais de 1000 marcas de cervejas.

Capital: Bruxelas
População: 10,7 milhões de habitantes
Idioma: Francês e Flamengo
Fuso Horário: + 4 horas
Temperatura Média: -5ºC (inverno)/ 23ºC (verão)
Moeda: Euro

CURIOSIDADES
• Os belgas falam três línguas. No norte (região de
Flandres), fala-se o holandês; no Sul (região e Valônia), o
francês. Há também uma pequena região no Leste do país
onde a língua predominante é o alemão.
• O flamengo nada mais é do que a variante belga do
holandês, falada na região de Flanders.
• Os belgas adoram vinho e são loucos por cervejas. A
maior cervejaria do mundo é a Inbev, empresa nascida da
associação da brasileira Anbev com a belga Interbrew.
• A cidade de Bruxelas na Bélgica, não é apenas a capital
do país, mas também, a capital da União Europeia, onde o
parlamento europeu se reúne.
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CANADÁ
FRANCÊS

Localizado na América do Norte, encontra-se no hemisfério norte ocidental. O país possui o segundo maior território do mundo, superado somente pela Rússia. A maior
parte da população está estabelecida na extensão que
faz fronteira com os Estados Unidos, no extremo sul
do país.
O Canadá possui um dos melhores indicadores sociais
do mundo, os índices de analfabetismo são baixos, assim
com os de mortalidade infantil e natalidade. Seu território
é extremamente urbanizado por causa do eu alto nível de
industrialização.

Capital: Ottawa
População: 35 milhões
Idioma: Inglês e Francês
Fuso Horário: 2 horas
Temperatura Média: 35ºC (verão)/ -25ºC (inverno)
Moeda: Dólar Canadense

CURIOSIDADES
• A fronteira do Canadá com os Estados Unidos é a mais
longa fronteira terrestre do mundo.
• O Canadá é o país que possui o maior número de lagos
de água doce do mundo. A Província de Ontário possui
cerca de 25.000 lagos.
• O Canadá integra o G8, grupo dos países mais ricos do
mundo.
• Por ser um país bilíngue, Inglês e Francês, qualquer
produto à venda nos supermercados e lojas de
conveniência possui as informações nas duas línguas.
O país possui dois hinos oficiais: o hino nacional e o hino
real (God save the Queen)
• A maior parte da população canadense é cristã, sendo
metade católica e metade protestante.

044

curso de idiomas

SUÍÇA
FRANCÊS

Apesar de sua pequena extensão, o país possui uma rica
variedade de flora e fauna. Os Alpes Suíços são um belo
fenômeno da natureza, possuindo imponentes rios de gelos, considerados como um autêntico paraíso. 60% de seu
território inclui as cadeias montanhosas dos Alpes a sul
e do Jura a norte.
A Suíça faz fronteira com a França, Alemanha, Itália, Áustria e Liechtenstein. Sendo suas línguas oficiais o alemão,
francês, italiano e romanche. É uma importante potência
industrial. A Suíça é composta por 26 estados, chamados
de cantões.

Capital: Berna
População: 7,6 milhões de habitantes
Idioma: Alemão, Francês, Italiano e Romanche.
Fuso Horário: + 4 horas
Temperatura Média: -3ºC (inverno)/ 24ºC (verão)
Moeda: Franco Suíço

CURIOSIDADES
• Genebra e Zurique foram apontadas pelo ONU como as
cidades com melhor qualidade de vida do mundo.
• A população suíça é menor do que a da cidade de São
Paulo.
• A Suíça tem 1,11% de habitantes com mais de 100 anos, a
mais ala porcentagem da Europa.
• A Suíça é um país totalmente neutro, pois, não participa
de guerras desde 1815.
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ALEMANHA
ALEMÃO

A Alemanha é um dos centros culturais mais importantes
da Europa, além de ser um país que produziu muitos escritores, filósofos e compositores.
O país também é reconhecido como líder científico e tecnológico em várias áreas, tornando-se um excelente destino para quem busca melhorar o alemão.

CURIOSIDADES

Capital: Berlim
População: 83 milhões
Idioma: Alemão
Fuso Horário:+4 horas
Temperatura Média Anual: 23ºC (verão)/ -1ºC (inverno)
Moeda: Euro

• O sistema ferroviário da Alemanha é um dos melhores
do mundo com os seus trens ICE (Inter city Express)
• No inverno, a Alemanha é um dos países mais frios da
Europa podendo a temperatura chegar a -10ºC
• A maioria dos museus são gratuitos aos Domingos
principalmente em Berlin a capital da Alemanha
• Todos os substantivos em alemão são escritos com letra
maiúscula, mesmo no meio da frase
• O ano escolar na Alemanha começa em setembro, logo
após as férias de verão
• Na Alemanha as pessoas andam muito de bicicleta. Toda
cidade tem ciclovias bem sinalizadas
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ITÁLIA
ITALIANO

País rico em legados culturais, a Itália é berço de muitos
artistas de renome.
Nos estudos, as opções são variadas, e são encontradas
escolas de idioma por todo o país que possibilitam combinar os cursos com aulas ligadas à história local.
É um país perfeito para quem deseja estudar, estando
diante da miscigenação do antigo e do moderno é, sem
dúvida, uma experiência única e imperdível.

Capital: Roma
População: 60 milhões
Idioma: Italiano
Fuso Horário: +4 horas
Temperatura Média Anual: 29ºC (verão)/
-2ºC (inverno)
Moeda: Euro

CURIOSIDADES
• É proibido trânsito de automóveis nos centros históricos
de várias cidades
• Em um ponto entre a França e a Itália, há um túnel tão
extenso que o motorista permanece aproximadamente
trinta minutos dentro da montanha
• Além de Capital, Roma é a cidade mais populosa da Itália,
bem como a 3ª da União Européia que mais recebe turistas
• A segunda cidade italiana mais populosa é Milão
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RÚSSIA
RUSSO

País que se estende entre dois continentes – Europa e
Ásia – a Rússia é um destino de lindas paisagens e que
permite ao intercambista estudar russo e interagir com a
cultura diversificada do país.

CURIOSIDADES
• A Rússia é o maior país do mundo, ocupando 1/9 da área
terrestre
• Existem por volta de 120 mil rios no país
• Você sabia que a maior floresta do mundo não é a
amazônica, mas a taiga russa? Formada por coníferas
(pinheiros), a taiga ocupa boa parte do território da Rússia
(43%)
Capital: Moscou
População: 143 milhões
Idioma: Russo
Fuso Horário: +6 horas
Temperatura Média Anual: 25ºC (verão)/
-8ºC (inverno)
Moeda: rublo

• Moscou é uma das cidades com maior número de
bilionários do mundo
• Os russos são extremamente formais e, são pontuais em
seus encontros
• O Natal é comemorado pelos russos em 7 de janeiro
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CHINA
MANDARIM

Uma das mais antigas civilizações do mundo, a China
destacou-se devido ao rápido cresci1mento econômico
dos últimos anos. No entanto, a nação asiática mantém
viva a cultura milenar pela qual é reconhecida internacionalmente.
A educação é extremamente importante aos chineses,
e optar por um intercâmbio no país é além de aprender
mandarim, mas interagir com uma nova cultura.

Capital: Pequim (Localmente conhecida como Beijing)
População: 1,3 bilhões
Idioma: Mandarim
Fuso Horário: +11 horas
Temperatura Média Anual: 30ºC (verão)/
10ºC (inverno)
Moeda: Yuan

CURIOSIDADES
• Hong Kong é conhecida também pela sua grandiosa
produção de filmes. Como se fosse “Hollywood” chinesa
• O morcego é um símbolo de felicidade na China
• O melhor local para fazer compras na China e adquirir
as mais diferentes lembrancinhas e eletroeletrônicos é no
mercado noturno de Hong Kong
• O boi é um animal sagrado, por isso, na China é pecado
comer sua carne
• Não é recomendável presentear chineses com relógios. A
palavra relógio no idioma local lembra tristeza e luto
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JAPÃO
JAPONÊS

Império do sol nascente, o Japão mistura modernidade e
tradição. O país rico culturalmente permite ao intercambista a imersão em sua cultura e aprendizado da língua
japonesa.

CURIOSIDADES

Capital: Tóquio
População: 130 milhões
Idioma: Japonês
Fuso Horário: +12 horas
Temperatura Média Anual: 30ºC (verão)/ 5ºC (inverno)
Moeda: Iene

• Considera-se falta de educação abrir um presente na
frente de quem deu
• Os motoristas de táxi dirigem de luvas brancas
• Nunca coloque as mãos nos bolsos quando conversar
com um japonês. É extrema falta de educação
• Os pedágios cobram pela distância que o motorista
percorreu
• Alfabeto, eles têm três. Um mais simples, para crianças.
Outro só para nomes estrangeiros. E ainda um terceiro, o
principal deles, com mais de dois mil caracteres

illustrative advertising
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HIGH

SCHOOL
O High School é um dos mais tradicionais programas de
intercâmbio do mundo; onde o aluno matricula-se no Ensino Médio no Exterior e frequenta a Escola regularmente.
Há duas opções de escolas –Públicas e Privadas – ambas
com excelência no ensino. As escolas privadas disponibilizam além da tradicional Casa de Família (Homestay) ,
alojamentos internos para acomodação dos alunos na
própria Escola.
Os alunos matriculados em Escolas Públicas são acomodados em casas de famílias, que são escolhidas
cuidadosamente para auxiliar o seu desenvolvimento.
Os estudantes que vivem nesse universo ganham uma
segunda família e criam laços que serão lembranças
para toda a vida. Durante o programa, o aluno frequenta
matérias obrigatórias e tem variadas opções para cursar
que podem ser escolhidas de acordo com o seu interesse. O período estudado fora além de ser aceito pelo
Ministério da Educação (MEC), ainda é uma oportunidade
única de amadurecimento e novas experiências. O High
School é uma oportunidade excepcional de aprofundamento em idioma estrangeiro, inserção em uma nova cultura, conhecimento de um novo país e amadurecimento
pessoal, que refletem no futuro e geram lembranças e
amizades eternas para quem vivencia.

O MELHOR

ANO

DA SUA VIDA
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PRÉ-REQUISITOS
#1 Ser ﬂexível e maduro;
#2 Disposto a aprender e interagir com
uma nova cultura;
#3 Boas notas;
#4 Não ter repetido os dois últimos
anos escolares;
#5 Nível intermediário de idioma do
país escolhido;
#6 Estar cursando o ensino médio ou
ter acabado de se formar;
#7 Idade entre 14 e 18,5

QUANDO IR?
As saídas acontecem em janeiro
e agosto, a depender do
destino selecionado.

QUANTO TEMPO
POSSO FICAR?
O programa pode ser de um semestre
ou um ano letivo e em alguns casos
pode ainda ser estendido.
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E.U.A
Principal destino de High School para brasileiros que
buscam fluência em inglês, os EUA possui excelência em
ensino, tanto no âmbito público como particular.
O sistema escolar tradicional do país tem seu ensino
médio composto por 4 anos. A grade de disciplinas
é composta por matérias obrigatórias como inglês,
matemática, literatura e outras; além das matérias
que são optativas com grande variação, a exemplo de
fotografia, computação e web design.
Assim como em outros países, há a opção de escola
pública e privada. Na Escola Pública, o candidato se
inscreve e a organização parceira no país busca uma
escola e seleciona cuidadosamente uma família que
condiz com as características do futuro intercambista.
Ao optar pela escola particular, o estudante pode escolher
em qual localidade ou escola deseja estudar.
No programa de escola pública o EUA divide-se em cinco
regiões e o aluno pode optar qual região deseja ir, ficando
a critério da organização a colocação do aluno em uma
cidade que normalmente, será de pequeno a médio porte.

American host family: Cheryl, Maddie, Mariana and Pete.

“Quem diz que a infância é a melhor fase
da vida, é porque nunca fez intercâmbio”
Basketball sideline cheerleader - Home of the RAMS
Rockford High School - Michigan/EUA

Mariana
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POR QUE ESTUDAR
NOS E.U.A?
# Principal destino de High School
para brasileiros;

A ESCOLA

# Fluência em inglês.

# Ensino médio composto por
quatro anos;

# Estudante volta mais maduro;

# Possibilidade de cursar matérias
de acordo com área de interesse;

FAMÍLIA (HOMESTAY)
# Famílias americanas recebem o
estudante voluntariamente;

# O High School pode ser
realizado em escola pública ou
privada;
# Escolas com excelência de
ensino.

# Não há possibilidade de trocar de
família durante o programa;
# Família é escolhida cuidadosamente
pela organização do programa.

“

Hoje é dia 25 de junho, ou seja, faltam 4 dias para eu
voltar para o Brasil. Eu não consigo nem acreditar que
estou voltando para casa, para minha família! É um
sentimento sem palavras, estou muito ansiosa a ponto
de contar as horas para chegar esse dia tão especial.
Sim, vou sentir muita falta da minha host family e de
todas as pessoas maravilhosas que eu conheci aqui
e fizeram parte dessa etapa maravilhosa da minha
vida. Não foi fácil passar um ano longe de pessoas
que eu sei que posso contar a todo o momento e que
realmente me amam, mas nada nessa vida é fácil!
Então eu só quero agradecer por todo o apoio que
recebi e dizer que hoje eu sou uma pessoa totalmente
nova, uma pessoa com uma mente mais aberta, uma
pessoa que não julga apena pelas aparências, uma
pessoa que está preparada para encarar esse mundo
gigante de tantas oportunidades.

Mayara Rezende
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CANADÁ
Um país de beleza natural excêntrica, o Canadá tem
atraído jovens estudantes por sua excelência em
educação e alta qualidade de vida.
No Canadá o intercambista pode optar por aprimorar o
inglês ou o francês, de acordo com a região escolhida,
uma vez que o país possui ambos os idiomas.
A estrutura das High Schools no Canadá é comparável
a de Universidades do país. São oferecidos modernos
recursos tecnológicos e apoio incondicional a prática de
esportes e artes, com quadras e teatros de nível avançado.
O país formado por imigrantes de diferentes culturas é
muito receptivo a estudantes estrangeiros, o que torna
o país muito atraente e auxilia no desenvolvimento do
estudante.
A experiência pode estender-se além dos estudos ao
morar com família anfitriã local, onde as relações sociais
permitem troca de cultura e enriquecimento pessoal.
As atividades extracurriculares também são excelente
oportunidade de interação e desenvolvimento do idioma.
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POR QUE ESTUDAR
NO CANADÁ?
# Excelência em educação;
# Modernos recursos tecnológicos;

A ESCOLA
# Por estar no hemisfério norte,

# Possibilidade de escolher região,

o 1º semestre inicia em agosto/

cidade e escola a estudar;

setembro e vai até janeiro; depois

# Estudar inglês e francês no mesmo

de janeiro a junho;

país.

# Possibilidade de cursar matérias

FAMÍLIA (HOMESTAY)

de acordo com área de interesse;

# Famílias canadenses são muito

# O High School pode ser

receptivas;

realizado em escola pública ou

# Possibilidade de trocar de família
durante o programa;
# Famílias recebem ajuda de custo
para manutenção da estadia do aluno.

privada (ambas pagas e inclusas
no preço do programa).

“

“O meu high school no Canadá foi
maravilhoso!”

Pude conhecer pessoas, costumes e lugares
completamente diferentes do que estava acostumada.
Tive experiências maravilhosas, como ver a neve pela
primeira vez, e fiz amizades com outros intercambistas
que duram até hoje. Viver em outro país, morar com
outra família, e as dificuldades iniciais com a língua
estrangeira são desafios superados dia após dia
durante o High School, que se torna melhor à medida
que o tempo passa e você se acostuma com o novo
jeito de viver. As lembranças são inúmeras e a
saudade é grande. Sempre lembrarei desse ano com
muito carinho!! É realmente uma experiência única e
inesquecível.

Camila em Westmeath/Ontário
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AUSTRÁLIA
Destino popular entre estudantes brasileiros que buscam
aperfeiçoamento do inglês, a Austrália possui sistema de
educação excepcional, com alto nível acadêmico.
O ano letivo na Austrália é equivalente ao brasileiro,
tendo início no final de janeiro com término no início de
dezembro. Os estudantes podem escolher região, cidade
e escola que mais atende às suas expectativas quanto à
infraestrutura, estrutura acadêmica e as diversas opções
de atividades extracurriculares.
Os australianos são muito receptivos e abertos a trocar
experiências do país do visitante. A atmosfera numa casa
australiana é geralmente aberta, calorosa, e com bastante
senso de humor. São pessoas ativas que gostam de
passar o tempo com sua família, praticando algum
esporte em grupo, indo à praia ou a piqueniques.

POR QUE ESTUDAR
NA AUSTRÁLIA?
# Aperfeiçoar inglês;
# Possibilidade de escolher região,
cidade e escola;
# Disponibilidade de escolher
disciplinas extracurriculares;
# Receptividade dos australianos;
# Escolas com excelência em ensino.
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NOVA
ZELÂNDIA
Um país de belezas naturais exuberantes, a Nova Zelândia torna-se atrativa para estudantes que buscam aperfeiçoar o inglês e possibilita ainda conhecer um pouquinho do dialeto local – Maori.
O programa de High School neozelandês permite ao estudante escolher a região, cidade e escola que deseja
estudar. Além de escolher também entre os programas
em Homestay/Day School (casa de família) ou Boarding
School (colégio interno, o aluno estuda e mora na escola).
O aluno pode optar por fazer o programa em escolas públicas ou particulares.
A Nova Zelândia possui uma vida cultural excepcionalmente vibrante e é hoje a referencia no desenvolvimento
de novas metodologias de ensino
de inglês.

POR QUE ESTUDAR
NA NOVA ZELÂNDIA?
# Aperfeiçoar inglês;
# Ensino de qualidade;
# Possibilidade de escolher região,
cidade e escola;
# Aprender dialeto local - Maori;
# Grande troca cultural;
# Escolas com excelência em ensino.
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INGLATERRA
Conhecida como a “Terra da Rainha”, a Inglaterra é o
maior país da Grã-Bretanha. País de língua inglesa com
escolas de excelente tradição acadêmica, permitindo
ao aluno atingir alto desenvolvimento no inglês e em
outras matérias regulares e optativas que o programa
disponibiliza.
A acomodação do estudante pode ser
em residência estudantil, quando a opção
é escola particular ou casa de família, ao
optar por ensino público.

ALEMANHA
Conhecida como a “Terra da Rainha”, a Inglaterra é o
maior país da Grã-Bretanha. País de língua inglesa com
escolas de excelente tradição acadêmica, permitindo
ao aluno atingir alto desenvolvimento no
inglês e em outras matérias regulares e
optativas que o programa disponibiliza.
A acomodação do estudante pode ser
em residência estudantil, quando a opção
é escola particular ou casa de família, ao
optar por ensino público.
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FRANÇA
Conhecida como a “Terra da Rainha”, a Inglaterra é o
maior país da Grã-Bretanha. País de língua inglesa com
escolas de excelente tradição acadêmica, permitindo
ao aluno atingir alto desenvolvimento no inglês e em
outras matérias regulares e optativas que o programa
disponibiliza.
A acomodação do estudante pode ser em
residência estudantil, quando a opção é
escola particular ou casa de família, ao
optar por ensino público.

IRLANDA
Conhecida como a “Terra da Rainha”, a Inglaterra é o maior
país da Grã-Bretanha. País de língua inglesa com escolas
de excelente tradição acadêmica, permitindo ao aluno
atingir alto desenvolvimento no inglês e em
outras matérias regulares e optativas que o
programa disponibiliza.
A acomodação do estudante pode ser em
residência estudantil, quando a opção é
escola particular ou casa de família, ao
optar por ensino público.
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curso de férias para adolescentes

SUMMER / WINTER

TEENS
O QUE É

ONDE FICAR

É o programa ideal para aqueles que possuem entre 13
e 17 anos, querem aprender ou aprimorar uma língua
estrangeira, ter uma experiência de vida e trocas culturais
com adolescentes do mundo todo!

A acomodação dependerá de cada Escola, mas em geral,
são no próprio alojamento do campus ou em casas de
famílias anfitriãs, podendo ou não dividir o quarto com
outros estudantes estrangeiros.

Esses programas, normalmente, acontecem nas férias
escolares do Brasil, em janeiro ou julho, e duram de 2 a
8 semanas, e, os adolescentes podem optar por destinos
de verão, ou inverno.

Homestay

Este programa combina diversão, aprendizado e
segurança em destinos incríveis. É direcionado para que
o adolescente estude meio período em uma escola de
idiomas, e, no outro período, envolva-se em atividades
culturais, turísticas e esportivas. As atividades ocorrem
também aos finais de semana, incluindo viagens e
excursões para cidades vizinhas.
Em sua maioria, os jovens buscam experiências de
vida, maturidade, conhecer lugares novos, aventuras,
fazer amizade com pessoas do mundo todo, praticar
esportes, em geral, fazer atividades que sejam para um
enriquecimento pessoal, por isso, nada como realizar o
melhor programa para as suas férias, um intercâmbio!
O ideal é que o adolescente escolha um destino que
ele queira realmente visitar e estudar, pois, será a
oportunidade de conhecer toda a cidade e a região com
seu grupo de amigos, acompanhados por monitores
especializados da Escola que estiver estudando.

O programa de acomodação em casa de família oferece
a oportunidade de viver com uma família nativa e praticar
o idioma diariamente. As Escolas, cuidadosamente,
selecionam famílias anfitriãs que promovem um ambiente
seguro, receptivo e familiar.
Há um coordenador de “Homestay” que entrevista as
famílias pessoalmente para garantir a qualidade das
residências. O coordenador irá auxiliar os estudantes
nos aspectos que envolvem a transição para a “vida
no país escolhido”.
A sua casa anfitriã irá te receber como um novo membro
da família. A família irá te oferecer todo o conforto para
que sua estadia com eles seja a melhor experiência da
tua vida!
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#Vancouver
Aquarium

# Patinação no
Gelo

Em seu primeiro dia de aula, o estudante
realiza um teste de nível de idioma, e
depois, é encaminhado para sua sala
de aula. Os dias são cheios de atividades e aventuras, com aulas,
esportes, excursões, passeios
e muito mais! Na Escola,
os alunos ficaram sob
responsabilidade de
professores e diretores,
e, nas atividades, estarão
sob responsabilidade de
monitores locais ou líderes de
grupos.

# ScienceWorld

+

detalhes

# Lynn Valley
Suspension Bridge

Há programas em diversos países e idiomas, escolas de alto nível, para que o
aluno realmente aprenda e conheça
uma nova cultura de um país.
Desta forma, selecionamos os
destinos mais escolhidos
entre os adolescentes: Estados Unidos, Canadá e
Inglaterra.
Entre nessa,
divirta-se!
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SUMMER
TEEN
O CURSO
• Duração: 3 semanas;
• Inglês semi-intensivo (20 aulas por semana);
• Material didático de aprendizado;
• Reunião de orientação e boas-vindas;
• Certificado do curso;
• Aulas de comunicação baseada em tópicos específicos
para que os alunos possam utilizar na prática em
atividades dentro e fora do Campus;
• Acesso à sala de computadores e wi-fi gratuito.

Summer Teen
FLÓRIDA – BOCA RATON
• Pequena cidade no condado de Palm Beach, na Costa
Dourada da Flórida;
• 84.000 habitantes;
• Excelente qualidade de vida;
• Fácil acesso à Capital Miami, à cidade de Orlando e seus
parques e muitas outras atrações da Flórida.

Excursões
• Miami City Tour;
• Miami Seaquarium, maior Oceanário da Flórida;
• Rapids Water Park – Maior Parque Aquático do Sul da
Flórida;
• Praia Boca Raton;
• Passeio Noturno de Limousine em Miami South Beach;
• Excursão final de semana em Orlando;
• E muito mais!

Lynn University
• Localizada em Boca Raton, na Flórida;
• Fundada em 1967;
• Casa do Debate Presidencial dos EUA em 2012 na
Flórida.

curso de férias para adolescentes 067

Summer Teen
NEW YORK
• Cidade mais populosa dos Estados Unidos;
• Não faltarão programas e atrações para serem visitadas,
divididas pelos bairros Bronx, Queens, Brooklyn,
Manhattan e Staten Island;
• Localização da famosa Estátua da Liberdade;
• Musicais como Broadway.

Excursões
• Estátua da Liberdade;
• Empire State Building;
• Jones Beach;
• Central Park;
• 5ª avenida;
• Museu de História Natural;
• Times Square;
• The Guggenheim;
• The Rockefeller Center;
• E muito mais!

Fordham University
• Localizada em Nova Iorque;
• Campus tradicional americano;
• Apenas 17 minutos do centro de Manhattan;
• Modernas salas de aula, livraria, piscina, biblioteca e um
belo jardim.
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SUMMER
TEEN
O CURSO
• Idade: 12 a 18 anos
• Período: Junho a Agosto
• Aulas: 20 aulas por semana pela manhã
e Atividades diárias nos períodos da tarde/noite
• Início de Aulas todas as segundas-feiras
• Duração: mínimo de 02 semanas

Summer Teen
Los Angeles com San Francisco

Excursões
• Hard Rock Café
• Visita a Hollywood
• Passeio em Beverly Hills e compras em Rodeo Drive
• Tardes nas praias de Venice Beach, Santa Monica Pier e
Laguna Beach
• 01 final de semana em San Francisco (3 dias e 2 noites)
• Chinatown
• Golden Gate Bridge
• San Diego para visitar: La Jolla, Mission Beach e Gas
Lamp District
• Walt Disney Music Hall Tour
• Pasadena e Six Flags Magic Mountain

Escola: PLUS Education EUA
As aulas e acomodação serão no Campus da Pitzer
College, localizada nas montanhas de San Gabriel.
A cidade de Los Angeles está a alguns quilômetros
de carro ou trem. O campus oferece cinco prédios,
conhecidos como “Claremont Colleges”. Está ao redor
de uma área tipicamente californiana, além de ser uma
área com inúmeras lojas e restaurantes.

illustrative advertising
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WINTER
TEEN
O CURSO
• Duração: 3 semanas;
• 25 horas por semana;
• Material didático de aprendizado;
• Certificado do curso;
• Acomodação em casa de família.

Winter Teen
CANADÁ – CALGARY
• 5ª região mais populosa do Canadá;
• Localizada na província de Alberta;
• Idioma: inglês;
• Cidade sede das Olimpíadas de Inverno de 1988.

Excursões
• Calgary Tower;
• Science centre;
• Esqui ou snowboarding;
• Patinação no gelo;
• E muito mais!

Omnicom
• Localizada em Boca Raton, na Flórida;
• Fundada em 1967;
• Casa do Debate Presidencial dos EUA em 2012 na
Flórida.
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Winter Teen
LONDRES/Chalfont St. Giles
• Duração de 3 a 4 semanas
• Aulas de Idiomas e atividades recreativas diárias
• Certificado de conclusão de curso
• Acomodação e aulas em campus Universitário em
Chalfont St. Giles, 40 minutos do centro de Londres
• Máximo de 15 alunos por sala
• 03 diferentes níveis de Inglês: Elementary, Intermediate
e Upper-Intermediate

Excursões
• London Bus Tour
• Windsor Castle
• London Eye
• Tower of London
• Oxford & Cambridge
• Shakespeare’s Globe
Theatre

• British Museum
• Chelsea Football Club
• Madame Tussauds
• Bath & Stonehenge
• Parques de Londres
• Museu de História
Natural

LSC - University of Buckinghamshire
A LSC acredita que os alunos aprendem muito mais
quando estão curtindo suas aulas, por isso, a Escola
oferece aulas sempre interativas, educacionais
e divertidas no Campus da – University of
Buckinghamshire (Bucks), onde serão oferecidos aos
alunos as áreas de acomodação e ensino, incluindo
salas altamente equipadas, área para palestras e
excelentes áreas de recreação.
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UNIVERSIDADE NO

EXTERIOR
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UNIVERSITY E

COLLEGE
Para saber se o ideal é fazer um curso de graduação ou
pós-graduação, mestrado ou doutorado; cada programa
é adequado de acordo com o perfil do aluno e sua
necessidade. São inúmeras as possibilidades de curso.

O ano acadêmico para os programas
Graduação ou Pós-Graduação iniciam
nos meses de agosto/setembro ou
janeiro/fevereiro.

• Defina a área de estudo
• Obtenha uma lista de Instituições que ofereçam os

Todos os exames que os candidatos fazem para ingressar
em uma Universidade no exterior são ministrados pelo
ETS (Educational Testing Service).

OS PASSOS PARA OS ESTUDANTES QUE
PRETENDEM CURSAR UM PROGRAMA
ACADÊMICO NO EXTERIOR:

• Tenha em mãos seu Histórico Escolar atualizado,
emitido pela Secretaria das Instituições que realizou

cursos desejados

• Após aceito, o candidato deve demonstrar capacidade

• Faça os exames exigidos
• Esteja disposto a passar por critérios de avaliação e

financeira para custear seus estudos, normalmente
emitidos por gerentes de bancos.

enviar todos os documentos exigidos
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Para aqueles que:
• Gostariam de ter experiência no exterior por um
período maior de tempo

• Querem aperfeiçoar o idioma e ter no currículo um
curso de graduação no exterior, com qualidade de
ensino de primeiro mundo

• Já concluiu o ensino médio e quer cursar a
Universidade no exterior

• Já está cursando a graduação no Brasil, mas, quer
ter uma formação no exterior

O programa mais adequado é a
Graduação!

GRADUAÇÃO
Os alunos que pretendem realizar um desses programas
devem se preparar com antecedência. Para a graduação,
é recomendável, que o aluno se prepare desde o ensino
médio, após definir a carreira que pretende seguir.
A admissão em Universidades no exterior é um processo
diferente ao do Brasil. No Brasil, normalmente, faz-se um
exame incluindo o conhecimento geral que os alunos
obtiveram durante a formação escolar. No exterior, o
aluno não precisa prestar esse exame, mas, apresentar
documentos que são exigidos e pré-requisitos para
ingressar na Universidade, como por exemplo, seu
histórico escolar de todos os anos estudados. Algumas
universidades exigem cursos preparatórios para que o
aluno esteja apto a cursar uma graduação.
Há também, a opção de cursar parte da graduação no
Brasil e parte no exterior. Este programa, geralmente, tem a
duração de seis meses ou um ano de acordo com a escolha
do estudante. Para este programa, é exigido do aluno
que ele tenha cursado, pelo menos, 50% das matérias no
Brasil, tenha ótimas notas e domine o idioma estrangeiro.
Há inúmeras Universidades no exterior que são parceiras
e acolhem cordialmente os alunos que pretendem trocar
experiências acadêmicas e culturais com seus alunos.

Para aqueles que não sentem-se totalmente preparados
para fazer um curso universitário no exterior por causa
da fluência no idioma estrangeiro, há opções de centros
de idiomas preparatórios para provas de proficiência e
cursos de graduação dentro dos campus das melhores
Universidades no exterior. Ao realizar cursos como estes,
os alunos se adaptam a vida acadêmica fora do Brasil
antes mesmo de ingressar na universidade, pois, quem
faz um desses cursos preparatórios dentro dos campus
de Universidades, podem usufruir de toda a estrutura e
acomodações das mesmas, bem como, entender como
funciona a vida acadêmica dos alunos.
O certificado de graduação obtido em outro país não é
reconhecido pelo Ministério da Educação no Brasil. Para
ter o diploma e exercer a profissão no Brasil, os alunos
devem validá-lo através de uma Universidade Brasileira,
que, pode eliminar alguns créditos já cursados no exterior
ou, exigir que o aluno cumpra créditos faltantes, depende
de cada Instituição.

FIQUE LIGADO

Atualmente, o número de universidades no Brasil vem
aumentando gradativamente, consequentemente mais
pessoas possuem cursos superiores, os quais, não são
mais um diferencial no mercado de trabalho que está cada
vez mais exigente. Ter um diferencial é dar um passo maior,
é possuir experiências de vida e adaptação a situações

diversas, fluência em idiomas estrangeiros, ter cursado um
ensino de altíssima qualidade, entre outros. Para vivenciar
tais experiências, nada mais adequado do que cursar uma
graduação, pós-graduação ou uma extensão universitária
no exterior.
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Para aqueles que:
• Já completaram um curso superior, mas,
pretendem continuar estudando

• Querem destaque no mercado de trabalho
competitivo com um currículo aprimorado
• Gostariam de ter uma experiência profissional e
acadêmica no exterior
• Já falam o idioma e gostariam de aperfeiçoá-lo
• Tem disponibilidade de estudar fora do país, por
no mínimo seis meses

O programa mais adequado é a
Pós-Graduação!

PÓS-GRADUAÇÃO
Para fazer pós-graduação ou MBA nas universidades no
exterior, o estudante deve:
• Ter nível adequado do inglês para acompanhar as aulas.
• Ter no mínimo 20 anos
• Possuir diploma de bacharel em graduação de 4 anos.
• Ter o histórico de graduação universitária com boa média
de notas.
A saber: Para certificar seu nível de idioma, será considerada
sua pontuação no TOEFL (Test of English as a Foreing
Language) ou equivalente.
Fazer uma pós-graduação ou extensão universitária no
exterior prepara o futuro profissional para ser um destaque
no mercado de trabalho. Essa experiência muda o currículo
pessoal expandindo as áreas de conhecimento e as
oportunidades profissionais.

Os programas de pós-graduação e extensão universitária
podem ser realizados em diversas Universidades no
mundo todo. Para aqueles que não atingem a pontuação
mínima exigida no idioma estrangeiro que é pré-requisito
para ingressar no curso, algumas instituições oferecem o
curso de “Pre Masters”. Alguns cursos solicitam aos alunos
alguns testes de aptidão verbal, gramatical, redação e
lógica no idioma.
Os pré-requisitos são específicos de cada Universidade,
mas, alguns itens são básicos, como: nível de idioma,
histórico escolar e outros testes específicos. Ao realizar
um curso em uma Universidade, o estudante pode optar
pela acomodação na moradia da própria universidade
ou compartilhar uma acomodação alugada com outros
estudantes ou até mesmo com uma família anfitriã no
país escolhido.

RECOMENDAÇÕES
IMPORTANTES:
Para realizar qualquer um desses programas acadêmicos,
os alunos devem:

• Atentar-se a cultura do país e a qualidade do curso
oferecido pela Instituição escolhida
•

Trocar experiências com alunos que já realizaram um
desses programas, para que as expectativas e os objetivos
sejam alcançados.

#Oregon University
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Para aqueles que:
• Curso superior completo
• Pontuação mínima no exame de proficiência
• Apresentar o histórico escolar e projetos
• É destinado a profissionais de qualquer área
• Será levado em consideração a formação
acadêmica anterior, se é compatível com a área
escolhida para a especialização

O programa mais adequado é o
Mestrado ou doutorado!

MESTRADO E DOUTORADO
Quem pretende realizar um programa de Mestrado ou
Doutorado no exterior está, sem dúvida, garantindo
sucesso na carreira profissional em qualquer país. A
realização destes programas permite ao aluno uma
formação acadêmica mais ampla.
Os programas de Mestrado ou Doutorado no exterior são
divididos em dois grupos, que são “Master of Arts” para
estudos nas áreas das ciências humanas e, “Master of
Science”, nas áreas de ciências naturais e exatas. São,
também, divididos em programas profissionalizantes ou
acadêmicos, dependendo da orientação do aluno e qual o
objetivo pretendido.

que ele saiba transmitir todo o conhecimento através de
pesquisas em áreas de estudo.
Os programas com ênfase profissionalizante exigem
que o aluno tenha habilidades na aplicação prática dos
conhecimentos teóricos.
Qual o tempo de duração destes cursos?
O tempo para a conclusão dos cursos é, normalmente, de
3 a 4 semestres para o mestrado e, 4 semestres adicionais
para o doutorado.
Para os programas de: Mestrado, Doutorado, Especialização
e MBA (Master in Business Administration).

Os programas com ênfase acadêmica exigem do aluno

#Lory Student Center,
Colorado State University

illustrative advertising

illustrative advertising

