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INTERCÂMBIOS ESTUDANTIS 
 

 
1. Ensino Médio / High School 

 
 
 Duração : 1 semestre ou 1 ano. 
 Idade : entre 16 e 17 anos (2º ano do ensino médio). 
 As matérias estudadas no outro país ganham equivalência no Brasil. 
 Alunos precisam ter nível satisfatório no idioma do país. 
 Hospedagem em casas de família com café da manhã e meia-pensão 

incluídos.  
 

Hospedar-se em casa de família tem muitas vantagens, além do custo. 
 Falar a língua local o tempo todo. 
 Conhecer de perto os costumes locais ( hábitos alimentares, 

aniversários, práticas de lazer etc.). 
 Comida caseira.  

 

 
 PaÍses mais procurados no Brasil : Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia 
 Quanto custa :  

 1 semestre nos EUA – desde US$ 6.000, sem incluir passagem aérea. 
 1 ano no Canadá (Toronto) – desdeUS$ 9.000, sem incluir passagem 

aérea. 
 

2. Graduação Universitária (semestre ou ano) 
 Idade : Independe, contanto que o candidato já tenha cursado 50% de seu 

curso no Brasil. 
 Programas dependem de parcerias firmadas com universidades brasileiras, 

só assim as disciplinas cursadas podem ser reconhecidas. 
 É imprescindível que os candidatos tenham inglês avançado. 
 Hospedagem : Dormitório estudantil ou aluguel de apto compartilhado com 

outros estudantes. 
 Quanto custa : desde U$ 4.200,00 /semestre ( incluindo estadia, meia 

pensão e transporte. Não inclui passagem aérea) 
 Atuação bem mais limitada de agências de viagens pois o produto turístico é 

resultante de acordos entre universidades. 
 

3. Pós- Graduação (MBA – Master in Business Administration) 
 
 Duração :2 anos. 
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 Idade : a partir dos 25 anos, após conclusão de curso de graduação e com 
alguma experiência profissional. 

 Programas são extremamente caros e dependem da aprovação do aluno por 
parte da instituição de ensino. 

 Quanto custa: desde U$ 20 mil/ano nos EUA. Se for parapara uma 
universidade da IvyLeague (as 8 com maior prestígio científico),o preço sobe 
para U$ 60 mil/ ano. 

 Alunos podem fazer outras pós-graduações (lato senso, mestrado e 
doutorado), mas em geral são conseguidas através de bolsas de estudo. 

 


