


Quem somos?

Fernanda Zocchio Semeoni 
• Consultora da Experimento; 
• Responsável por elaborar e validar todos os programas 

oferecidos; 
• Formação na área da Educação; 

• Bacharel em pedagogia pela PUC-SP; 
• Mestre em educação pela Universidade de Harvard 

nos Estados Unidos 
• Ex-diretora da Escola Pueri Domus e 
• Ex-diretora da Experimento Intercâmbio.



A Pioneira em Intercâmbio 
NO MUNDO DESDE 1932 E NO BRASIL DESDE 1964.
MISSÃO 
Promover experiências internacionais diferenciadas de aprendizado, formação e crescimento 
pessoal e profissional.

CREDENCIAIS INTERNACIONAIS

PRÊMIO 
Condecorada, por cinco anos consecutivos, com o prêmio Star Awards Agency Latin America; 
Honrada perpetuamente com o título de Super Star Agency Latin America.



Especialista em 
Educação Internacional

• GERMAN LANGUAGE SCHOOL 
• do 9o. EFII ao 3o. ano EM, currículos 

A e B

• INTERCÂMBIO BRASIL X ALEMANHA 
• 1o ano EM, currículos A e B

• ESTÁGIO INTERNACIONAL  
• 2º ano do EM, COMEX currículo A 
• 3a. série do EM, currículo B (ABITUR)

• CURSANDO A UNIVERSIDADE NO EXTERIOR 
• 2o. ano do EM, currículo A e B



O PROGRAMA - Estágio Internacional na Alemanha

PARTICIPANTES 
Estudantes do 3a. série do currículo B  
Campus Morumbi e Valinhos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
- 10 estudantes  

NÚMERO DE LÍDERES BRASILEIROS 
- 1 líder  

DATAS  
- de 04 a 26 de janeiro - 21 dias



OBJETIVOS DO PROGRAMA

PROPORCIONAR AOS ESTUDANTES: 
★ A oportunidade de estagiar em empresas na Alemanha e conhecer a cultura 
empresarial local; 
★ Fazer uso do idioma alemão no contexto profissional e cotidiano e assim 
ampliar o vocabulário e desenvolver a linguagem; 
★ Promover o intercâmbio entre as culturas brasileira e alemã, através da 
convivência com as famílias anfitriãs e os colegas de trabalho.



PAUTA
As empresas e o 

estágio

Os  
líderes

Vivência  
nas 

Famílias

A preparação para 
o programa

Famílias 
anfitriãs

Perfil e pré 
requisitos dos 
participantes



A CHEGADA 

ACLIMATAÇÃO: 
- Acomodação na casa da família anfitriã; 
- Curso preparatório na Berufsbildende Schulen Verden – durante a primeira 

semana; 
- Definição da empresa em que vai estagiar. 

OBJETIVO 
-  Adaptação à nova realidade, ambiente, clima, fuso horário, 

etc. e 
- Preparação para o aproveitamento durante o estágio.



Berufsbildende Schulen Verden 

• Fundada em 1831; 
• Possui 170 salas de aulas e mais de 3.000 alunos; 
• Missão: encorajar os alunos a desenvolver suas habilidades sociais, dando espaço para que 

também se desenvolvam individualmente; 
• Foco em educação geral e diversos cursos de formação profissional, que apoiam o aluno a 

ingressar no mercado de trabalho.



AS EMPRESAS PARTICIPANTES 2019 - BREMEN

• JBS - Joachim Behrens Scheessel; 

• Verdener Keks- und Waffelfabrik Hans 
Freitag GmbH & Co. KG.

TEREMOS OUTRAS EMPRESAS PARTICIPANTES



COLOCAÇÃO NAS EMPRESAS

‣ Não há indicação ou escolha das empresas para as quais o                                        
participante deseja estagiar; 

‣ Participantes são selecionados, com base no seu perfil e interesses x necessidades das 
empresas; 

‣ A colocação será feita na Alemanha, durante o curso preparatório.

O ESTÁGIO - ATIVIDADES 
‣ Período de até 08 horas por dia, pode variar; 
‣ Participantes “colocam, efetivamente a mão na massa”; 
‣ Podem trabalhar no “chão de fábrica”; 
‣ Possibilidade de estágio rotatório, passando por diversos departamentos ou de estagiar em 

apenas um setor, dependendo da disponibilidade da empresa.

Obs.: As empresas poderão alterar as atividades do estágio por contingências de momento.



ACADÊMICO 
- O aluno precisa, obrigatoriamente, estar matriculado no Abitur 

em 2020.

ATITUDINAL 
- Apresentar comportamento adequado; 
- Compreender que deve respeitar as normas do programa; 
- Curiosidade intelectual; 
- Interesse em trabalhar de forma séria e comprometida.

PRÉ REQUISITOS - OBRIGATÓRIOS



- Durante as aulas no currículo B, para: 
• orientação sobre o estágio; 
• preparação do currículo e  
• da carta de apresentação/motivação.

PREPARAÇÃO DOS ESTUDANTES NO BRASIL

CONVITE

Encontro com Andrea Sebben: 
- data - 19 de outubro e 
- horário das 9h às 12h



PERFIL 
- Anfitrião pode ser uma uma família com ou sem filhos; 
- Preferencialmente, que têm vínculo com a escola ou com as 

empresas; 
- Vivem na região onde as empresas estão localizadas; 
- Quartos individuais ou compartilhados; 
- Banheiros, possivelmente, compartilhados.

HÁBITOS E COSTUMES 
- Organização e limpeza é de responsabilidade do participante; 
- A alimentação pode ser diferente da que o brasileiro está habituado; 
- Refeições, café da manhã e jantar, devem ser realizadas com a família.

AS FAMÍLIAS ANFITRIÃS



- Espera-se a convivência com a família/hospedeiro; 
- O participante deve acompanhar a rotina da casa; 
- É necessário colaborar com as atividades da casa; 
- É necessário respeitar as normas e regras da casa, independente da concordância; 
- No caso de saídas é necessário pedir autorização; 
- Não são autorizadas viagens particulares.

AS FAMÍLIAS - COMO CONVIVER



OS LÍDERES

PROFESSOR DA ESCOLA 
- 1 líder; 
- Seleção de responsabilidade da Experimento.

RESPONSABILIDADE DO LÍDER BRASILEIRO 
- Acompanhamento (a distância) durante todo o programa; 
- Suporte aos estudantes.



O QUE INCLUI

- Voo de São Paulo para Frankfurt e vice versa; 
- Acomodação em casa de família durante todo o período do programa em quartos e banheiros 

compartilhados com café da manhã e jantar; 
- Orientação durante as aulas no Porto; 
- Curso preparatório no Berufsbildende Schulen; 
- Estágio de até 08 horas por dia, em empresa a ser definida; 
- Finais de semana com a família; 
- Acompanhamento de um líder brasileiro; 
- Traslados de chegada e saída ao aeroporto na Alemanha; 
- Assistência de viagem com cobertura de até USD 200 mil; 
- Seguro de Responsabilidade Civil Dr. Walter; 
- Kit de embarque Experimento. 



O QUE INCLUI 
PARTE AÉREA - VOOS BRASIL ⥂ ALEMANHA

LUFTHANSA e SWISS 

IDA - 04 de janeiro 

- LH507 - GRU/FRA - 19h45 - 10h15 +1 

RETORNO - 25 de janeiro, chegada 26 de janeiro 
- LH 1196 - FRA/ZHR - 16h25 - 17h15 

-  LX 92  - ZHR/GRU - 22h40 - 7h45 +1

STATUS DOS ESTUDANTES É DE TURISTA/CULTURAL



INVESTIMENTO 
PARTE TERRESTRE e AÉREA 

VALOR TOTAL – EUR 3.183 

FORMA DE PAGAMENTO: 
Entrada na inscrição – EUR 500 
Saldo: EUR 2.683 
- em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou 
- parcelamento em até 24 vezes com juros.



1a. ETAPA - PRÉ INSCRIÇÃO - de 27 de maio a 15 de junho; 
2a. ETAPA - CONFIRMAÇÃO DA PRÉ INSCRIÇÃO - até 25 de junho 
3a. ETAPA - CANDIDATURA OFICIAL PARA AS EMPRESAS e MATRÍCULA - de 01 a 05 de outubro 
4a. ETAPA -  CONFIRMAÇÃO DA COLOCAÇÃO DO ESTUDANTE (família) – até 08 de novembro 
5a. ETAPA - EMISSÃO DAS PASSAGENS AÉREAS - primeira quinzena de novembro 
6a. ETAPA - REUNIÃO PRE EMBARQUE - a confirmar 
7a. ETAPA - EMBARQUE - DIA 04/01 
8a. ETAPA - CHEGADA - DIA 26/01

PROCESSO DE INSCRIÇÃO   
ETAPAS



VAGAS E CRITÉRIOS DE PREENCHIMENTO

As vagas serão preenchidas de acordo com os critérios abaixo: 
• validação e aprovação da documentação entregue pelo estudante na pré inscrição, 

conforme critérios exigidos; 
• média geral das disciplinas da 2a. série; 
• antiguidade da matrícula/ano de ingresso na escola e  
• sorteio.

NÚMERO DE VAGAS 
- 10 vagas totais, sendo 6 do Morumbi e 4 de Valinhos.



PRÉ INSCRIÇÃO 
INDICAÇÃO PELO ESTUDANTE DO INTERESSE EM PARTICIPAR 
Enviar documentação por email para a Experimento a partir de 27 de maio até 15 
de junho. 

Documentação necessária: 
- Cópia simples dos boletins do 2a. série do EM; 
- Carta de Apresentação - máximo 01 lauda em alemão: 

‣ com o perfil do candidato - incluir, nome, idade e ano de ingresso no 
Colégio Porto Seguro; 

‣ com os objetivos e motivações para participar do programa e 
-  Currículo - CV em alemão.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
1a. ETAPA



PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
2a. ETAPA

CONFIRMAÇÃO DA PRÉ INSCRIÇÃO e LISTA DE ESPERA (se houver) 
- Validação da documentação recebida, pela Experimento, de acordo com os pré requisitos 
e perfil definidos; 
- Envio de email pela Experimento ao participante, até 25 de junho com o aceite da 

documentação e confirmação da pré inscrição, com informações sobre as próximas 
etapas do processo. 



PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
3a. ETAPA

CANDIDATURA OFICIAL PARA AS EMPRESAS E MATRÍCULA NO PROGRAMA 
Enviar documentação por email para a Experimento de 01 a 05 de outubro. 
EMAILS: 
-Unidade Morumbi - estagioalemanha1@experimento.com.br  
-Unidade Valinhos - estagioalemanha2@experimento.com.br 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA e PAGAMENTO 
Enviar, para Experimento, por email: 
1. Carta de Apresentação e Currículo, revisados; 
2. Demais documentos para a matrícula, disponíveis no Portal: www.experimento.com.br/

intercambiosnaalemanha PROGRAMA - Estágio Internacional na Alemanha.

mailto:estagioalemanha1@experimento.org.br
mailto:estagioalemanha2@experimento.com.br
http://www.experimento.org.br/intercambiosnaalemanha
http://www.experimento.org.br/intercambiosnaalemanha


CONFIRMAÇÃO DA COLOCAÇÃO DO ESTUDANTE NA FAMÍLIA 
A Experimento enviará email ao participante com a confirmação da família até o dia 
08 de novembro. 

EMPRESA - PREENCHIMENTO DAS VAGAS NA ALEMANHA 
- Participantes são selecionados, com base no seu perfil e interesses x necessidades 

das empresas.

PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
4a. ETAPA



DATAS IMPORTANTES

- Informações e documentos para inscrição disponíveis no site da Experimento dia 22 de maio a 
partir de 10h; 
- Pré Inscrição - de 27 de maio até 15 de junho;  
- Candidatura oficial nas empresas - de 01 a 05 de outubro; 
- Confirmação da participação no programa - até 08 de novembro (*a empresa onde o estudante irá 
estagiar será definida durante o Curso Preparatório na Alemanha);  
- Emissão das passagens aéreas - primeira quinzena de novembro; 
- Reunião de pré embarque - a definir 
- Embarque - 04/01 e  
- Chegada - 26/01.



Contatos: 
Unidade Morumbi 
Experimento São Paulo - Danielle, Fabiana, Gustavo, Marilia e Michelle 
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1869 - Itaim +55 11 37077122 
estagioalemanha1@experimento.com.br  

Unidade Valinhos 
Experimento Campinas –  Mariana e Natalia 
Rua Dr. Emílio Ribas, 682 - Cambuí +55 19 3255 2203 
estagioalemanha2@experimento.com.br

Informações e documentos para pré inscrição disponíveis no Portal Experimento dia 22 de maio 
a partir de 10h www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha PROGRAMA - Estágio 
Internacional na Alemanha.

mailto:estagioalemanha1@experimento.org.br
mailto:estagioalemanha2@experimento.org.br
http://www.experimento.org.br/intercambiosnaalemanha

