
 

O brasileiro investe cada vez mais em ensino superior fora do país 

A ExpoPós, pavilhão dentro do Salão do Estudante, maior e mais completa feira de ensino superior                
da América Latina, diversas opções de graduação e pós-graduação no exterior e oferece todo tipo de                
especialização no exterior, como pós-graduação, especialização, MBA, mestrado e doutorado aos           
profissionais que procuram um diferencial no currículo ou uma carreira internacional. 
 
Serão acolhidas todas as áreas de especialização, tais como Negócios (Administração e Economia),             
Engenharia e Ciências Aplicadas, Comunicação e Ciências Sociais e Ciências da Saúde e Medicina.              
Países como Alemanha, Argentina, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda,           
Japão, Noruega, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suíça e Suécia marcarão presença no             
evento. 
 
O pavilhão também é uma ótima oportunidade para quem deseja ter uma experiência de sucesso               
estudando fora do Brasil, além de adicionar um valioso diferencial ao futuro profissional. Além disso,               
a Suécia traz à ExpoPós um grupo especial de Universidades, que oferecerá opções que vão desde                
a Graduação a Pós-Graduação, passando por cursos de computação, design, administração,           
economia, marketing, tecnologia, engenharia, dentre outros. 
 
A Study in Sweden, órgão oficial para estudantes internacionais interessados em estudar na Suécia,              
estará presente com o consulado sueco ajudando o estudante a encontrar tudo que precisa saber               
sobre o sistema de ensino superior do país, como encontrar e se matricular em um curso, bolsas de                  
estudo, moradia e aprender o idioma local. 
 
Já Portugal traz cerca de 30 instituições portuguesas, dentre elas institutos politécnicos,            
universidades privadas e públicas. Além da maioria das instituições aceitar as notas do ENEM como               
processo seletivo para o ingresso no sistema de ensino superior no país, o valor dos cursos são mais                  
baratos quando comparados aos do Brasil 
 
O evento também conta com a participação de órgãos oficiais de governos que representam outras               
centenas de universidades, como a Education USA, do Governo norte-americano, a Campus France,             
do Governo francês, o Study in Sweden, do Governo sueco e o Instituto Nacional de Promoción                
Turística, da Argentina. Em algumas cidades, estas instituições terão o apoio dos consulados             
Americano, Sueco e Português. 
 

Para participar do evento é preciso se registrar por meio do site www.expopos.com.br 

  

Serviço 

Rio de Janeiro - Copacabana 

Data: 9 de setembro 

Horário: 15h às 19h30 

Local: Hotel Rio Othon Palace 

http://www.salaodoestudante.com.br/


Endereço: Av. Atlântica, 3264 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ 

  

Rio de Janeiro - Barra 

Data: 10 de setembro 

Horário: 15h às 19h30 

Local: Windsor Marapendi 

Endereço: Av. Lúcio Costa, 5400 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ 

 

Curitiba 

Data: 12 de setembro 

Horário: 15h às 19h30 

Local: Four Points by Sheraton 

Endereço: Av. Sete de Setembro, 4211 - Água Verde, Curitiba - PR 

 

São Paulo 

Data: 14 e 15 de setembro 

Horário: 14h às 18h30 

Local: Centro Fecomercio de Eventos 

Endereço: R. Dr. Plínio Barreto, 285 - Bela Vista – São Paulo - SP 

 

Brasília 

Data: 19 de setembro 

Horário: 15h às 19h30 

Local: Centro de Convenções Brasil 21 

Endereço: A, G, SHS Q. 3 BL E 01 - Brasília, DF 

 


