
  

 

 
FICHA DE PRODUTO 

PROGRAMA ESTÁGIO INTERNACIONAL NA ALEMANHA 
 
 O Curso Técnico de Gestão em Comércio Exterior – COMEX - é um Programa de Ensino 
que apresenta em sua grade curricular regular disciplinas técnicas e práticas do mercado de 
trabalho. Tem uma estrutura curricular com foco em competências gerais – como 
argumentação, pesquisa, leitura crítica da realidade e raciocínio lógico – e em habilidades 
específicas de administração, atuação e comunicação nas relações de comércio exterior. 
 Faz parte do programa curricular a realização de um estágio pelos estudantes, para 
que vivam a experiência real, ao serem inseridos no contexto do mundo do trabalho, já 
próximos da conclusão de curso.  
 Com o objetivo de oferecer uma oportunidade diferenciada e culturalmente rica para o 
cumprimento deste objetivo, a Experimento, pioneira em Intercâmbio Cultural no Brasil e no 
mundo com mais de 50 anos de experiência, apresenta o programa de intercâmbio ESTÁGIO 
INTERNACIONAL NA ALEMANHA. 
 A viagem tem saída prevista para o dia 04 de janeiro e chegada ao Brasil no dia 26 de 
janeiro de 2020. Nos primeiros cinco dias da viagem os estudantes participarão de uma 
aclimatação com o objetivo de se adaptar ao local e ao fuso horário, durante o qual farão um 
curso preparatório de uso do idioma no contexto do trabalho e de etiqueta empresarial na 
Universidade de Darmstadt e após este período inicia-se o estágio que será realizado em 
empresas na Alemanha. 
 Os estudantes se inscrevem através do envio de uma carta de apresentação e de seu 
currículo e, a partir daí, são são selecionados, com base no seu perfil e interesses x 
necessidades das empresas,  pela Experimento. 
 
O PROGRAMA INCLUI: 
- Voo de São Paulo para a Alemanha, de ida e volta; 
- Acomodação em hostel, em quartos e banheiros compartilhados, com café da manhã 

durante a aclimatação;  
- Curso preparatório, na Universidade Técnica de Darmstadt, de uso do idioma no contexto 

do trabalho e de etiqueta empresarial.  
- Acomodação em casa de família, com café da manhã e jantar, durante o período do 

estágio; 
- Estágio de até 08 horas por dia em empresa a ser definida; 
- Finais de semana com a família; 
- Acompanhamento de dois líderes brasileiros; 
- 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.  
 
INVESTIMENTO: EUR 3.183 
 
PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
 

 



  

 

 
 
 
Os documentos para inscrição estarão disponíveis no site 
www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha na barra Estágio de Trabalho 
Internacional da Alemanha, no dia 26/04, a partir das 10h. 
 
___________________________________________     ____________ 
Assinatura do Pai ou Responsável       DATA 

http://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha

