Modalidade de intercâmbio que combina estudo com trabalho amplia horizontes
de carreira pós-pandemia
Diante do novo cenário e da necessidade de recolocação profissional, essa modalidade passa a ser
uma forte tendência no mercado

Irlanda, na Europa, é um dos países que está aberto
para brasileiros e oferece oportunidades para
trabalho e estudo temporário

Apesar dos números crescentes de brasileiros viajando ao exterior para especializações e cursos
extracurriculares ou de estudo de idioma, conforme dados anteriores à pandemia, a viagem de intercâmbio
que concilia estudo e trabalho passa a ser tendência para jovens e adultos que visualizam nessa oportunidade
a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho, além de uma alternativa para incrementar a
experiência curricular. Dados da ExpoEdu, maior evento de educação internacional do mundo, mostram que
42% dos adultos que retornam de um intercâmbio aumentam suas chances de conseguir um emprego no
Brasil.
Embora alguns países ainda estejam momentaneamente com fronteiras fechadas para brasileiros, como são
os casos de Austrália, Canadá e Nova Zelândia, outros destinos como Irlanda e Dubai começam a se reorganizar
na reabertura de escolas e programas de educação internacional para o público estrangeiro. Calcula-se que
cerca de 365 mil jovens e adultos brasileiros embarcam em intercâmbios anualmente, segundo dados da
pesquisa mais recente realizada pela Belta - Associação de Agências de Intercâmbio no Brasil, referente ao
ano de 2018. E, de acordo com pesquisa do The Student World, evento que conecta pessoas interessadas em
fazer intercâmbio às maiores instituições de ensino do mundo, 83% dos entrevistados mantém seus planos de
viagens de estudo e/ou trabalho no exterior após a pandemia.
A Experimento Intercâmbio Cultural, empresa que há 55 anos atua no segmento de educação internacional,
trabalha com essa modalidade de intercâmbio e pode orientar brasileiros que têm planos de programar uma
imersão internacional para sua trilha de carreira e planos de vida a partir de 2021. Para participar do programa
é obrigatório ter mais de 18 anos – sem limite de idade e, no geral, a colocação de trabalho remunerado é na
área de serviços, como hotéis, restaurantes e lojas. Conheça mais sobre os programas de estudo e trabalho
para brasileiros no exterior:
DESTINOS COM FRONTEIRAS ABERTAS A BRASILEIROS EM 2020:
Dubai (Emirados Árabes)

Dubai é um dos destinos com o custo mais baixo para estudantes que desejam estudar e trabalhar, já que não
se faz necessária comprovação financeira para emissão do visto. Durante o período que estiver no país é
permitido que o intercambista trabalhe no horário em que não estiver na escola. O visto de estudante é
concedido por um período de até 6 meses e está disponível apenas para estudantes que se matriculam em
período integral em cursos com duração superior a 12 semanas.
A experiência: Dubai é a maior cidade dos Emirados Árabes e também a mais populosa. Possui o prédio mais
alto do mundo (com 160 andares) e, além de conhecer construções exorbitantes como essa, também é
possível visitar belas praias e degustar a gastronomia do mundo inteiro em um só destino. Além de estudar
inglês, é possível conhecer e se aprofundar no idioma e na cultura árabe, que é muito diferente dos costumes
da maioria dos viajantes que se interessam em conhecer Dubai.
Tempo mínimo: 12 semanas
Carga horária de trabalho: não há limite, desde que não atrapalhe o estudo
Tipo de curso: cursos de idiomas e superior. Se o aluno possui um bom currículo, experiência no seu ramo
profissional e inglês avançado, há grandes possibilidades de conseguir emprego em sua área de atuação.
Fronteiras: As fronteiras foram reabertas para estrangeiros no dia 7 de julho. Nesse momento, passageiros
vindos do Brasil e de outros países com número elevado de casos de Covid-19 são obrigados a apresentar
atestado médico provando o resultado negativo do teste de Covid-19, que será realizado por conta, com
menos de 96 horas da partida.
Irlanda
A Irlanda é um dos países mais procurados por brasileiros para intercâmbio de estudo e trabalho. Para poder
trabalhar durante o estudo, é necessário se matricular em um curso mínimo de 25 semanas e o visto é
concedido localmente. Durante as aulas, é permitido trabalhar por 20h semanais e nas férias por até 40h por
semana.
A experiência: O país é conhecido por sua receptividade, seus animados pubs e a alegria do seu povo. Em
março, o país comemora o tradicional “St. Patricks Day”, data que já ganhou o mundo. Outra vantagem de
escolher esse destino é o custo de vida mais baixo em relação a outros países europeus, o que torna mais fácil
viver bem e ainda conseguir juntar um dinheiro. Muita gente aproveita para fazer viagens para outros países
da Europa e até para a África.
Tempo mínimo: 25 semanas
Carga horária de trabalho: 20 horas semanais
Tipos de curso: Cursos a partir de 6 meses, graduação e mestrado.
Cidades oferecidas: Dublin, Cork, Limerick, Galway e Bray.
Fronteiras: A Irlanda não fechou as fronteiras, mas passageiros recém-chegados são encaminhados para
quarentena domiciliar por 14 dias.
PAÍSES QUE DEVEM ABRIR FRONTEIRAS A BRASILEIROS A PARTIR DE 2021:

Austrália
Tempo mínimo: 14 semanas
Carga horária de trabalho: 20h semanais durante período letivo; 40h semanais nas férias
Tipo de curso: idiomas, profissionalizantes e nível superior.
Cidade oferecidas: Adelaide, Brisbane, Byron Bay, Cairns, Darwin, Gold Coast, Melbourne, Noosa, Perth,
Sunshine Coast e Sydney.
A política de imigração australiana é considerada mais flexível que a de vários outros países, permitindo que
intercambistas possam trabalhar durante o período de estudo, desde que esteja matriculado em algum curso
com duração de a partir de 14 semanas. É possível fazer uma "progressão de estudos", começando por um
curso de idiomas, seguindo para um vocacional (Vocational Educational Training, conhecido como VET, na sigla

em inglês) e finalizando em uma graduação ou pós. Os programas VET's são boa opção custo-benefício, já que
propiciam um tempo maior de estudos com um investimento menor, além de serem voltados para o mercado
de trabalho.
A experiência: As cidades da Austrália sempre costumam estar entre as com maior qualidade de vida do
mundo. É um lugar repleto de paisagens naturais inesquecíveis, com uma fauna única – só lá você vai ver
cangurus e coalas, por exemplo. São praias paradisíacas, desertos, montanhas e florestas. Para completar,
para quem pretende trabalhar enquanto estuda, é uma das melhores opções, já que oferece os mais altos
salários nesse tipo de intercâmbio.
Canadá
Tempo mínimo: 24 semanas
Carga horária de trabalho: 20h semanais durante estudos; 40h semanais durante férias ou período de estágio
Tipos de curso: Cursos em Colleges (vocacionais, graduação ou pós-graduação), públicos ou privados.
Cidades oferecidas: Barrie, Brampton, Burnaby, Coquitlam, Mississauga, Montreal, New Westminster, Niagara
on the Lake, Oakville, Orilia, Toronto, Vancouver, Welland e Whistler.
O Canadá é reconhecido mundialmente por sua receptividade e pelos grandes investimentos em educação.
Para quem deseja estudar e trabalhar, existem duas opções: Coop e PGWP (Post-Graduation Work Permit).
No trabalho Coop, o estudante vai estudar por um período e, para se formar, precisará concluir um período
de estágio na área. Nesse caso, é permitido o trabalho em tempo integral, após a conclusão dos estudos. Já o
PGWP é uma permissão de trabalho de até 3 anos que os estudantes internacionais têm direito de solicitar
após completarem seus estudos no Canadá.
A experiência: O Canadá é outro grande frequentador dos rankings de qualidade de vida. Tem como marca
registrada as cidades modernas e a natureza exuberante. Outro ponto é ser um grande defensor da
“multicultura”, algo histórico e que até hoje é uma das principais características do país – inclusive, depois de
Paris, Montreal é a maior cidade de língua francesa do mundo.
Espanha
Tempo mínimo: 24 semanas
Carga horária de trabalho: 20h semanais
Cidades oferecidas: Madri, Bacelona, Alicante, Cadiz, Tenerife, Sevilha, Marbela, Malaga, Granada, Valencia e
Salamanca.
Para que tenham autorização de trabalho, precisam ter visto de estudante e, para isso, devem estar
matriculados em cursos intensivos, ou seja, com 20 horas semanais e duração a partir de 24 semanas. Ao
chegar na Espanha, o aluno que cumprir os requisitos deverá solicitar a permissão de trabalho.
A experiência: A Espanha é um país com fortes características culturais e isso é perceptível em todos os
lugares, desde a rica arquitetura até a expressividade das pessoas. Outro ponto a favor do país é sua
localização. Ele fica no centro do mundo e de lá é possível viajar para muitos países ao redor por um baixo
custo. Sobre o programa, uma informação importante: cada período estudado (4 a 8 semanas) concede uma
semana de férias.
Malta
Tempo mínimo: Acima de 12 semanas
Carga horária de trabalho: 20h semanais
Tipo de curso: Curso de idiomas
Cidades oferecidas: Sliema e St. Julians.
Em Malta, para intercâmbios de até 3 meses também não é necessário visto. A partir de 3 meses de estudos
completos, estrangeiros matriculados em cursos de inglês podem trabalhar por até 20 horas semanais. Esse
visto pode ser renovado por mais 12 meses.

A experiência: Malta é conhecido por ser um país pequeno, cheio de história e belezas naturais. Entre praias
paradisíacas do arquipélago, que é o menor país da União Europeia, encontram-se 3 patrimônios mundiais da
Unesco: a cidade de Valleta, os templos Mesolíticos de 5000 AC e o Hipogeu de Hal Saflieni (templo
subterrâneo). Suas paisagens são tão marcantes que já foram locações de diversos filmes e séries (Game
of Thrones, por exemplo).
Nova Zelândia
Tempo mínimo: 14 semanas
Carga horária de trabalho: 20h semanais durante estudos; 40h semanais durante as férias
Tipos de curso: Idiomas, técnicos e de nível superior.
Cidades oferecidas: Auckland, Queenstown e Wellington.
Para quem pretende estudar e trabalhar na Nova Zelândia, é necessário solicitar o visto de estudante. E para
obter a permissão de trabalho durante o intercâmbio, é preciso estar matriculado em algum curso (seja de
idiomas, técnico, graduação ou pós-graduação) de, no mínimo, 14 semanas com carga horária de 20h
semanais. Durante as férias, o intercambista poderá trabalhar por 40 horas semanais.
A experiência: A Nova Zelândia é vizinha da Austrália, mas, apesar de próximos, são países bem diferentes. A
Nova Zelândia não tem grandes metrópoles, sendo um país mais calmo, onde a natureza é predominante –
Auckland e Wellington são grandes cidades, então também há opções para quem gosta de uma vida mais
agitada. Os kiwis (como são chamados os locais) são muito educados e receptivos.

Sobre a Experimento Intercâmbio Cultural
Com mais de 55 anos de experiência no Brasil, a Experimento é a maior rede especializada em intercâmbio
cultural do País, com foco em educação internacional para brasileiros.
Desde 1964, oferece às famílias brasileiras, em seus diferentes momentos de vida, portfólio com soluções
completas em intercâmbio cultural com programas de Ensino Médio no exterior (High School), Cursos de
Idiomas, Au Pair, Programas de Férias, Universitários e Formação Profissional, além de uma gama de serviços
complementares, que podem ser adicionados às viagens, como passagens aéreas internacionais, hospedagem
e seguro viagem.
Atualmente, possui uma rede formada por mais de 65 lojas em 20 Estados e uma equipe de “Experts” que
garantem atendimento personalizado aos clientes e opções de estudo em mais de 30 países, nas melhores
instituições educacionais do mundo.
A Experimento Intercâmbio Cultural conquistou em 2014, pela 5ª vez consecutiva, o prêmio Star Agency Latin
America, promovido anualmente em Londres pela Study Travel Magazine. O juri é composto pelas instituições
de ensino no exterior e empresas internacionais de intercâmbio, o que faz desta eleição um enorme
reconhecimento ao profissionalismo e seriedade da empresa. Com a 5ª premiação, a Experimento se torna
membro do seleto grupo STM Super Star Hall of Fame, honrada com o título perpetuamente.
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