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Intercâmbio Estudantil abre novos horizontes
C

erca de 60 mil estudantes
saem do Brasil anualmente
em busca do aperfeiçoamento
de um segundo idioma, de acordo com a Associação Brasileira
de Educação (Belta). Em 2005
o aumento foi de 40%, segundo
a agência Central de Intercâmbio.Uma análise publicada pela
empresa em seu website aponta
diversos motivos para esse salto,
como a baixa do dólar, a exigência do mercado de trabalho para
uma melhor qualificação no
quesito idiomas e a possibilidade de trabalhar legalmente no
exterior, se a viagem tiver essa
finalidade. Para os estudantes
porém, vai muito além disso,
levando em conta fatores como
experiência pessoal e bagagem
cultural.
SAN DIEGO - CALIFÓRNIA

A estudante de Direito Carolina Pinto voltou recentemente
de viagem a San Diego, na Califórnia, onde permaneceu estudando inglês durante dois meses
em uma escola chamada Converse International School of
Languages.
Antes de optar por seu destino

Carolina em visita ao estádio San Diego Padres, time de beisebol local, na Califórnia

Carolina pesquisou agências e
preços e decidiu que ocuparia seu
tempo lá fora com estudo, turismo e diversão. Para ela a adapta-

ção foi tranqüila e o povo californiano é muito receptivo. Ela não
cansa de citar os atrativos turísticos de sua preferência - as lindas
praias e a arquitetura diferente.
Carolina encantou-se também
com a segurança, a limpeza da
cidade e com o sistema de transporte público. “Quem faz uma
viagem como essa sempre volta
diferente, melhor, com uma bagagem de conhecimento, aprendizado, cultura e amadurecimento
maior. A adaptação às situações e
lugares é mais fácil depois disso”,
diz Carol salientando ainda a
importância que tudo isso terá na
carreira que escolheu, Direito
Internacional.
ROSÁRIO - ARGENTINA

Foto tirada por Vera da Calle Córdoba, em Rosário na Argentina

Vera Vieira, estudante do 7º
semestre do Turismo do IPA,
freqüentou o curso de espanhol
que aconteceu no mês de julho
de 2005 em Rosário, Argentina, na universidade metodista
UCEL.
O curso ocorreu através de um
convênio entre a escola argentina
e o IPA, funcionando com aulas
pela manhã e palestras durante a

tarde. “Os alunos que não conheciam nada de espanhol saíram
falando o idioma em nível básico
e cantando muito”, informa Vera,
comentando também que a cidade é segura, o apart hotel fica em
frente da universidade e que o
preço incluiu o café da manha e
arrumação. A limpeza e organização da cozinha em anexo, ficaram
sob a responsabilidade dos usuários. Os apartamentos dispõem
de aquecimento a gás, pois faz
muito f rio em julho. Também
tinham geladeira, máquina de
lavar, TV, uma cozinha pequena,
louça, ferro de passar e varal para
secar roupa.
Na opinião de Vera o curso é
muito bom e o investimento
vale à pena. - “Os professores
são bárbaros e o grupo que trabalha com os brasileiros é incansável em prover formas e mecanismos de aprendizado. Nos
forneceram livros e apostilas,
City tour, uma janta maravilhosa de encerramento, os ingressos
dos museus e o deslocamento
quando necessário”, concluiu a
estudante brasileira.

Informações para uma boa viagem
Aqui se encontram algumas
informações importantes para
antes do embarque do estudante que planeja um intercâmbio
com a segurança de ter feito a
melhor opção de curso, país,
hospedagem e custos. Tornando
a viagem num inesquecível
momento de turismo e conhecimento.
Ao escolher o lugar você deve
pensar num país que combine
com seu gosto pessoal e personalidade. Afinidades com cidades grandes, pequenas, calor,
frio. Vale lembrar que para economizar, uma boa pesquisa do
custo de vida do país, a duração
dos cursos e atenção com os
custos adicionais podem fazer
diferença.
Se o curso é uma preparação
para trabalhar mais adiante é
de grande ajuda que ele seja
feito no mesmo dialeto que
você vai usar no futuro trabalho. Para sua segurança verifique se a escola faz parte de
associações independentes e/
ou é reconhecida pelo ministé-

rio de educação nacional.
Veja as opções de acomodação e peça toda informação:
endereço, telefone, pessoas responsáveis, mapa, distância da
escola e se a mesma fica no
subúrbio ou centro. Peça contato de alunos brasileiros para
perguntas e curiosidades. Escolas situadas em áreas exóticas
oferecem grupos menores com
possibilidades de maior aprendizado da língua nas aulas de
conversação. Uma escola grande é melhor equipada com
variedade de cursos e programas mais estruturados. Na
menor os grupos são reduzidos
e há possibilidades de conseguir descontos. Atenção para
algumas aulas com muitos estudantes, o preço baixa porém
prejudica as relações entre alunos e professores.
Aproveite o tempo fora de
aula para conhecer a localidade,
conviver com o ambiente familiar e urbano, vivenciar a cada
momento os modos de vida e
cultura do país. Boa viagem!

Agências de intercâmbio
em Porto Alegre

Travel Mix

Endereço: Padre Chagas, 300
Telefone: 3222-3377

STB

Endereço: Wenceslau Escobar, 3112
Telefone: 3022.1717
E-mail: zonasul@stbpoa.com

IPA - Instituto Porto Alegre da Igreja Metodista

World Study

End: Cristovão Colombo 2427/302
Telefone: 3342-2550
portoalegre@worldstudy.com.br

C.I - Central de Intercâmbio
End: Padre Chagas, 80
Telefone: 3346-4654

Alguma dicas para sua segurança
Sempre procurar as casas
oficiais de câmbio na hora de
trocar a moeda estrangeira.
Não carregar jóias e objetos
de valor que chamem a atenção.
Não deixar bolsas, máquinas
fotográficas, celular ou sacolas
com pessoas desconhecidas.
Para evitar assaltos, procure
andar em grupos e em lugares
movimentados.
É recomendavel colocar o
dinheiro em bolsos internos ou
apertados.

seu documento de identificação, ao invés da carteira completa, além de um papel com
anotações do local onde está
hospedado e telefones de contato.
O turista deve estar sempre
atento com pessoas estranhas
que se mostrem muito receptivas, evitando, principalmente,
consumir bebidas alcoólicas.
Em caso de assalto, nunca
reagir, procure a delegacia do
turista.

Pedir informações apenas
em balcões adequados para
atendimento ao turista, estabelecimentos comerciais ou policiais.
Estar sempre apenas com
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