Feira de Intercâmbio e Cursos no Exterior traz opções de estudos fora do país
A maior e mais completa feira de cursos no exterior chega ao Brasil em Setembro trazendo cerca de
100 instituições educacionais de diversos países. O Salão do Estudante passará por 7 capitais
brasileiras: Belo Horizonte (16 de setembro), Porto Alegre (18 de setembro), Curitiba (20 de setembro),
Brasília (22 de setembro), Salvador (23 de setembro), Rio de Janeiro (26 e 27 de setembro) e São Paulo
(29 e 30 de setembro).
O evento traz universidades internacionais, escolas de high-school e de idiomas de 15 países e também
agências de intercâmbio que oferecem opções de cursos em todos os níveis e em todas as áreas de
estudo.
Os visitantes poderão encontrar informações sobre cursos de línguas (Inglês, Espanhol, Francês,
Alemão, Italiano, etc), ensino médio (high-school), graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e
doutorado, além dos cursos de extensão, preparação universitária e programas para jovens
profissionais, famílias e altos executivos.
Instituições educacionais de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia,
Irlanda, Alemanha, França, Espanha, Argentina, Portugal, Malta e Lituânia confirmaram presença e
oferecerão oportunidades exclusivas aos visitantes.
Nos estandes, você fica sabendo mais detalhes sobre os custos, requisitos de admissão, vistos,
acomodação, seguro viagem e até passagens aéreas. Os visitantes conseguem descontos especiais e
podem se matricular para os cursos na hora. Especialistas, representantes e alunos das universidades
estarão presentes para tirar dúvidas sobre estudar no exterior.
A feira traz ainda seminários que abordarão temas como:
●
●
●
●
●

Como funciona os programas de high school;
Como entrar numa universidade no exterior;
Como é o estilo de vida e opções de acomodação nos principais destinos;
Como é o sistema de ensino em cada país;
Como se preparar para uma viagem: vistos de estudante, passagem aérea, adaptação cultural e
seguro viagem.

Dentre as novidades desta edição do Salão do Estudante, podemos destacar o grupo de universidades
e institutos politécnicos portugueses que estará tirando dúvidas para quem deseja estudar em Portugal.
Todas as instituições de ensino superior deste país aceitam a nota do ENEM como forma de ingresso
nas instituições superiores e a anuidade no ensino superior pode custar até mais barata do que no
Brasil.

Países como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Malta também estão incentivando estudantes
qualificados que fazem uma graduação ou uma pós-graduação nestes países, a investir em uma
carreira após concluir seus estudos.
Em São Paulo, teremos a participação do grupo de mais de 25 prestigiados colégios internos, que
oferecem opções de ensino médio e acampamentos de verão para adolescentes nos Estados Unidos,
Canadá e Suíça.
Esta edição conta ainda com a participação especial de influenciadores digitais que falam de temas
como viagens, intercâmbio e cursos no exterior. Eles compartilharão suas experiências com os
visitantes, tirando dúvidas sobre moradia, destinos, cursos e dando dicas de como planejar e aproveitar
melhor a sua viagem.
A feira é um evento completo e uma ótima oportunidade para estudantes, profissionais e executivos que
querem dar um upgrade na carreira e ter uma experiência internacional de sucesso. A entrada na feira é
gratuita e para maiores informações e inscrição visite o site: www.salaodoestudante.com.br
PROGRAMAÇÃO
Belo Horizonte
Data: 16 de setembro (Domingo)
Local: Mercure BH Lourdes
Horário: 14:00 às 18:30
Porto Alegre
Data: 18 de setembro (Terça-feira)
Local: Associação Leopoldina Juvenil
Horário: 15:00 às 20:00
Curitiba
Data: 20 de setembro (Quinta-feira)
Local: Hotel Four Points Sheraton
Horário: 15:00 às 20:00
Brasília
Data: 22 de setembro (Sábado)
Local: Centro de Convenções Brasil 21
Horário: 14:00 às 18:30
Salvador
Data: 23 de setembro (Domingo)
Local: Fiesta Bahia Hotel
Horário: 14:00 às 18:30
Rio de Janeiro - Barra
Data: 26 de setembro (Quarta-feira)
Local: Windsor Barra Hotel
Horário: 15:00 às 20:00

Rio de Janeiro - Copacabana
Data: 27 de setembro (Quinta-feira)
Local: Rio Othon Palace Hotel Copacabana
Horário: 15:00 às 20:00
São Paulo
Data: 29 e 30 de setembro (Sábado e Domingo)
Local: Centro de Eventos Colégio São Luis
Horário: 14:00 às 19:00

