
 

 

A inscrição é a primeira etapa a ser cumprida para viabilizar a participação no Programa Vivências Internacionais 
na Alemanha. Nesta etapa, o candidato declara seu interesse em participar do Programa, através do envio de e-
mail para o endereço correspondente a sua unidade escolar com a documentação necessária listada abaixo, a 
partir do dia 29/04 às 10h até o dia 13/05 às 19h. 

A partir de 23/05, a loja entrará em contato com o participante com a confirmação da inscrição. 

Os estudantes interessados deverão comparecer aos encontros preparatórios programados para os dias 29/10 e 
outras datas a serem confirmadas. 

As vagas são limitadas e a inscrição do participante somente será considerada após o recebimento dos 
documentos e formulários listados abaixo. 

A entrega da documentação só poderá ser feita através de e-mail. 

Unidade Morumbi: vivenciasinternacionais1@experimento.com.br 

Unidade Panamby:  vivenciasinternacionais3@experimento.com.br 

Unidade Valinhos:  vivenciasinternacionais2@experimento.com.br 

 

 

Unidades Morumbi e Panamby 
 
Experimento São Paulo 
 
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1.869 – 
Jardim America 
 
Tel: (11) 3707-7122 
 
Contato: Larissa, Danielle e Carlos 

 Unidade Valinhos 
 
Experimento Campinas 
 
Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, 682 – Cambuí 
 
 
Tel: (19) 3255 2203 
 
Contato: Nadia e Pamela 
 

 

Os documentos listados abaixo devem ser preenchidos, assinados e datados em local indicado para tal 
e enviados por e-mail para a Experimento a partir do dia 29 de abril, às 10h, até o dia 13 de maio, às 
19h (serão desconsiderados e-mails enviados fora do prazo): 

1. Ficha de pré-inscrição 
2. Diploma comprobatório do nível de idioma exigido DSD I (B1); 
3. Ficha de saúde & Autorização Para Tratamento Médico de Emergência; 
4. Contrato de Prestação de Serviços de Agenciamento; 
5. Opções de Formas de Pagamento; 
6. Valor e condições (impresso no ato da venda). 

 

Outros documentos: 

 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. 
 
No campo assunto do e-mail, colocar: nome completo do estudante, classe e unidade escolar. Ex.: 
Assunto: Ana Paula Silva - 5-1MC2, Valinhos 
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