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H I S T Ó R I AH I S T Ó R I A

Em 1932, um grupo de estudantes americanos saídos de Vermont – EUA se lançou em uma viagem rumo à Suíça, acreditando que a troca cultural traria uma vivência 

empática, e através dela, a “Paz no Mundo”. Era um novo conceito de viagem, a “Experiment and International Living”, que chegou ao Brasil em 1964 e foi assumida 

pela família Zocchio em 1974. Em 1987 a Experimento foi profissionalizada, com todo o espírito original de descoberta, troca e respeito impressos em seu DNA.

Em 2016, a Experimento foi adquirida pela CVC Corp, aumentando ainda mais o seu alcance  De 1964 até hoje, são mais de 150 mil Experimenters,

e mais de 55 lojas espalhadas no Brasil.



A EXPERIMENTO

Nossas qualidades são certificadas e ratificadas através do nosso:

Pioneirismo

Posicionamento

Reputação

Excelência

Portfolio

Suporte

Pioneira no Brasil com mais de 55 ANOS DE EXPERIÊNCIA 

em intercâmbio.

Única com FOCO EXCLUSIVO em intercâmbio 

educacional.

Eleita por 5 ANOS CONSECUTIVOS a melhor 

empresa de intercâmbio da América Latina.

Parceira das MELHORES ESCOLAS, UNIVERSIDADES E 

ORGANIZAÇÕES do mundo.

Programas desenvolvidos para atender

a TODAS AS IDADES e momentos de vida.

Apoio integral ao cliente dada por equipe de especialistas 

em Educação internacional disponível 7 DIAS POR 

SEMANA; assessoria desde a matrícula até o retorno do 

intercâmbio.



R E C O N H E C I M E N T O  E  P R Ê M I O S

pela Star Awards, premiação realizada anualmente em 

Londres pela Study Travel Magazine. O júri é composto 

por instituições de ensino no exterior e empresas 

internacionais de intercâmbio.

A Experimento é a única agência de intercâmbio da 

América Latina que faz parte do seleto grupo STM Super

Star Hall of Fame, honrada com o título perpetuamente.

Eleita

A MELHOR
agência



ONDE ESTAMOS

+55
lojas
pelo Brasil



COM A EXPERIMENTO,

VOCÊ VAI LONGE.

Especialista em Educação Internacional

PROGRAMA
DE FÉRIAS

HIGH SCHOOL
CURSOS

DE IDIOMAS
NO EXTERIOR

PROGRAMAS
DE TRABALHOS

E ESTÁGIOS
AU PAIR

CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

E UNIVERSITÁRIOS

Aprendizado
com diversão,

dos 12 aos 17 anos

Uma valiosa
experiência de vida,
dos 14 aos 18 anos

Imersão na língua com
vivência internacional,

a partir dos 16 anos

Para quem quer se
diferenciar rapidamente,

a partir dos 18 anos

Oportunidade
de trabalhar, viajar

e estudar para garotas
dos 18 aos 26 anos

Cursos
Profissionalizantes e

Universitários no exterior,
a partir dos 18 anos

• SUMMER CAMP

• do 9º EFII ao 3º. ano EM, currículos Bilíngue e Internacional

• INTERCÂMBIO BRASIL x ALEMANHA

• 1o ano EM, currículos Bilíngue e Internacional

• CURSANDO A UNIVERSIDADE NO 
EXTERIOR

• 2º e 3º anos do EM, currículos Bilíngue e 
Internacional

• VIVÊNCIAS INTERNACIONAIS

• 2º ano do EM, currículos Bilíngue e Internacional



Vivência Internacional – parceiro na Alemanha

Sobre a Aubiko e.V.

Aubiko e.V. é uma associação sem fins lucrativos e seu principal objetivo é proporcionar 
encontros culturais que contribuem para as vivências internacionais com foco na comunicação e 
nas interações sociais.

Cabe à Aubiko:

• Suporte 24 horas durante todo o programa;

• Definir com as empresas e instituições qual o papel de cada aluno dentro da organização 
durante o período da  Vivência;

• Selecionar, instruir e acompanhar as famílias que receberão os estudantes;

• Visitar os participantes durante o período da Vivência e elaborar relatórios sobre a 
participação do aluno;

• Organizar e promover o curso preparatório em Hamburgo;

• Esclarecer e ajudar na resolução de qualquer questão que possa acontecer.



PARTICIPANTES
Estudantes do 2º ano do EM – Currículos Internacional e
Bilíngue e do ABITUR (turma de 2023)
Unidades: Morumbi, Valinhos e Panamby

NIVEL DE IDIOMA
Nível exigido para inscrição – Diploma de DSD I (B1)

NÚMERO DE PARTICIPANTES
40 estudantes

NÚMERO DE LÍDERES BRASILEIROS
2 líderes

DATAS
De 07 a 28 de janeiro de 2023 - 21 dias

O Programa



Vivência Internacional – porque fazer

Novo ensino médio:

• Trilha de aprendizagem através de um itinerário com foco em áreas e não em matérias 

específicas;

• 3 áreas: Escola de Negócios, Ciências Humanas Sociais e Ciências da Natureza e Tecnologia;

• Desenvolvimento de habilidades como: ser cooperativo, saber defender as ideias,

compreender, respeitar e analisar o mundo ao redor;

• Especialização e experiência “in loco” através da Vivência Internacional;

• Apoio para escolher os caminhos que deseja seguir na vida pessoal e profissional.



• Vivência internacional através de experiências em ambientes
corporativos, educacionais, sociais, culturais e científicos, para
compreensão da cultura empresarial local;

• Foco em formação educacional, profissional e pessoal;

• 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”.

Objetivos do Programa



ACLIMATAÇÃO - curso preparatório em Hamburgo – durante a primeira 
semana.

• Aulas e Workshops sobre linguagem corporativa, mercado de trabalho e 
cultura corporativa na Alemanha;

• Visitas guiadas às instituições locais, à Câmara do Comércio e ao Museu do 
Trabalho – as visitas são práticas e interativas para que os participantes 
conheçam o dia a dia das organizações e coloquem em prática o que 
aprenderam em sala de aula;

• Vivências culturais e turísticas pelos arredores de Hamburgo.

OBJETIVO:

• Adaptação à nova realidade, ambiente, clima, fuso horário, contato com o 
idioma, etc.;

• Preparação para melhor aproveitamento do programa.

A chegada



Schedule da primeira semana em Hamburgo



Curso Preparatório - Hamburgo

Acomodação e curso preparatório na primeira semana serão no DJH Youth Hostel
Hamburg "Horner Rennbahn"



Vivência nas instituições (2 semanas)

• Primeiro contato com pessoas no ambiente da vivência, para que o 

participante comece a conhecer e desenvolver suas habilidades, assim como 

usar e expandir seu conhecimento;

• A Vivência deve proporcionar ao estudante uma visão prática sobre a área que 

escolheu atuar;

• Convivência com a família anfitriã alemã, para o profundo conhecimento da 

cultura local;

• O aluno deve assumir tarefas no âmbito pessoal (junto à família) e 

profissional (nas empresas e instituições) para, assim, adquirir 

responsabilidade e conhecimento do mundo corporativo.



Vivência - áreas de atuação

Ciências Naturais

Instituto e Centros de Pesquisas

Laboratórios e outras instituições na área de 
Saúde

Instituições nas áreas de Alterações Climáticas e 
Energias Renováveis

História e Ciências Políticas

Fundações e Instituições Políticas

Gabinetes de Políticos

Museus, Memoriais, etc

Arte e Cultura

Museus e Galerias de Artes

Cinemas, Salas de Concertos e Teatros

Redações de Jornais, etc

Área Pedagógica e Social

Escolas, Creches, Asilos

Demais instituições sociais

Empresas e Negócios

Áreas diversas como Economia, Construção 
Civil, Indústria Automobilística

Restaurantes

Instituições na área de Tecnologia



A VIVÊNCIA – ATIVIDADES

• Período de até 08 horas por dia;
• As atribuições variam de instituição para instituição, de acordo com a 

necessidade e perfil do participante e podem ser alteradas durante o período 
da Vivência;

• As instituições esperam proatividade e cooperativismo e encorajam os 
participantes a desenvolverem habilidades num ambiente corporativo;

• Uso do idioma em diversas vertentes (terminologia e comunicação 
estratégica no mundo corporativo) .

• Não há indicação ou escolha das instituições onde o estudante terá a 
Vivência;

• Participantes são selecionados com base no seu perfil e interesses x 
necessidades das instituições (*);

• A colocação será feita pela Aubiko - empresa que opera o programa na 
Alemanha.

Colocação nas instituições

*O participante preencherá um formulário com informações sobre seu perfil e macro-área de interesse 
(Ciências Naturais, História e Ciências Políticas, Arte e Cultura, Área Pedagógica e Social e Empresas e 
Negócios). 



ACADÊMICO

• Comprovação obrigatória do nível de idioma DSD I (B1) no ato da 
inscrição (encaminhar cópia do diploma).

ATITUDINAL

• Apresentar comportamento adequado;

• Compreender que deve respeitar as normas do programa;

• Curiosidade intelectual;

• Interesse em trabalhar de forma séria e comprometida.

Pré requisitos



2 encontros – datas a serem definidas 

Duração – 4 horas cada encontro

Local – Unidades Morumbi, Valinhos e Panamby

OBJETIVO

• Preparar a candidatura oficial para as empresas e instituições; 

• Elaboração de carta de apresentação pessoal;

• Entender o seu papel e possíveis atividades que vai realizar durante o 

programa;

• Preparar-se para aproveitar ao máximo a experiência.

Encontros preparatórios – participação obrigatória



CONVITE

ENCONTRO COM ANDREA SEBBEN:

Local – Auditório do Panamby
Data - 29 de outubro 
Horário das 9h às 12h

Preparação dos estudantes no Brasil



PERFIL

• Pode ser uma família com ou sem filhos e com ou sem animais de estimação;
• Vive na região onde as empresas/instituições estão localizadas;
• As famílias orientam e auxiliam no deslocamento para a empresa;
• Quartos individuais ou compartilhados;
• Banheiros, possivelmente, compartilhados.

HÁBITOS E COSTUMES

• Organização e limpeza também 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 hospedeira;

•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



PROFESSOR DA ESCOLA

•1 líder para cada 20 participantes;

•Seleção de responsabilidade da Experimento.

RESPONSABILIDADE DO LÍDER BRASILEIRO

• Acompanhamento (a distância) durante todo o programa 
e suporte aos estudantes.

Os líderes



O programa inclui:

• Passagem aérea: São Paulo – Hamburgo e Frankfurt –

São Paulo;

• Transfer de chegada no aeroporto de Hamburgo;

• 1 semana de curso preparatório em Hamburgo, com 

acomodação em hostel em quartos e banheiros 

compartilhados entre participantes;

• Workshops e visitas guiadas na parte da tarde;

• Transporte interno entre cidades, se necessário;

• 2 semanas de “Vivência Internacional” com foco em 

experiências pessoais, educacionais e profissionais;

• 2 semanas de acomodação na casa de uma família local;

• Curso preparatório no colégio para elaboração da carta de 

motivação (segundo semestre 2022); 

• Plano de refeições: meia pensão (café da manhã e jantar 

com a família);

• Seguro Saúde com adicional para covid-19 + Seguro de 

Responsabilidade Civil;

• Seleção e Intermediação de Vivência Internacional em 

uma instituição alemã em diversas áreas;

• Suporte Aubiko e Experimento 24 horas;

• Kit Viagem Experimento;

• Certificado de participação e relatórios de 

acompanhamento;

• Excursões e ingressos para atrações conforme 

calendário do programa;

• Passe de transporte público;

• Acompanhamento de líder Experimento.



Kit



Parte aérea

Detalhes do voo serão divulgados em 
breve (valores estão inclusos no 
programa).

Datas da viagem:

• 07 de janeiro - sábado - embarque para Alemanha

• 29 de janeiro - domingo - chegada no Brasil.



VALOR TOTAL - € 4.398

Forma de Pagamento: 15% de entrada à vista (boleto) e saldo:

• Em até 10x sem juros no cartão de crédito;

• Em parcelas iguais e mensais, com a  quitação da última parcela até 30 
dias antes do embarque, através do Financiamento Experimento sem 
juros;

OU demais formas de pagamento padrão da Experimento.

Investimento - Parte aérea e terrestre



PROXIMOS PASSOS

Próximos passos

INSCRIÇÃO
• Abertura - dia 29/04 às 10h;
• Término - dia 13/05 às 19h.

LISTA DE INSCRITOS POR UNIDADE
Por ordem de recebimento, após validação do perfil – à partir de 
23/05/2022

40 vagas – distribuídas entre as Unidades do Morumbi, Valinhos e 
Panamby.



Procedimento de matrícula

1. Ficha de Inscrição;

2. Diploma comprobatório do nível de idioma exigido DSD I (B1);

3. Contrato de Prestação de Serviços;

4. Valores e Condições (impresso no ato da venda);

5. Ficha de Saúde e Autorização para tratamento médico de emergência;

6. Forma de Pagamento - Opções e demais documentos necessários relativos à forma 
de pagamento escolhida.

ANEXO I – Formulário para financiamento Mesa CVC, quando necessário.

• Carta de Apresentação (máximo 01 lauda em alemão) com o perfil do candidato. 
Incluir nome, idade e ano de ingresso no Colégio Porto Seguro, além de 
objetivos e motivações para participar do programa;

• Formulário com as informações sobre a área escolhida para a Vivência.

Outros documentos:

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INSCRIÇÃO



Confirmação da Matrícula x Vagas

Preenchimento das vagas:
• São 40 vagas totais para as Unidades do Morumbi, Valinhos e Panamby.

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

critérios exigidos;
• Por ordem de inscrição validada, respeitando a data do envio dos documentos.

Em caso de existência de 2 inscrições ou mais na mesma data, a escolha se dará por:
• antiguidade da matrícula na escola (ano de matrícula), 
• média geral em todas as disciplinas no ano de 2021;
• sorteio.

Critérios



Solicitação de inscrição a partir de 29/04/2022 às 10h

E-MAIL:

• Unidade Morumbi - vivenciasinternacionais1@experimento.com.br

• Unidade Panamby – vivenciasinternacionais3@experimento.com.br

• Unidade Valinhos – vivenciasinternacionais2@experimento.com.br

SOMENTE ATRAVÉS DE:



Informações e documentos para inscrição disponíveis no Portal Experimento

• A partir de 28/04 às 10h no link http://www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha/
na barra Vivencias Internacionais;

• Inscrição – de 29/04 às 10h até 13/05 às 19h;

• Lista dos inscritos – à partir de 23/05 às 10h;

• Cursos Preparatórios – a ser confirmado;

• Encontro preparatório com Andrea Sebben - 29/10 das 9h às 12h;

• Embarque - 07 de janeiro de 2023;

• Retorno - 28 de janeiro de 2023.

Datas importantes

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


Unidade Morumbi e Panamby

Experimento São Paulo - Larissa, Danielle e 
Carlos

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1869
Jd. América - +55 11 3707 7122

vivenciasinternacionais1@experimento.com.br

vivenciasinternacionais3@experimento.com.br

CONTATOS:

Unidade Valinhos

Experimento Campinas – Nádia e Pamela

R. Dr. Emílio Ribas, 682 - Cambuí - +55 19 3255 
2203, Nádia 19 99791-1468 ou Pamela 19 97407-
0233

vivenciasinternacionais2@experimento.com.br



Obrigado!


