CURSANDO UNIVERSIDADE NA ALEMANHA

PROGRAMA
MINT-REISE 2019
EUROPA

A Experimento, pioneira em educação internacional
no Brasil e no mundo, apresenta o programa
de intercâmbio CURSANDO A UNIVERSIDADE
NA ALEMANHA, para alunos da 10 klasse e 2º ano
do Ensino Médio dos currículos A e B.

A partir
de 16 anos
Munique

Todos os anos, uma parcela considerável de estudantes
que se formam no Colégio Visconde de Porto Seguro
decidem por dar continuidade aos estudos em uma
universidade na Alemanha. É, portanto, fundamental
e relevante, para a comunidade escolar e para os
estudantes que pensam em seguir o mesmo caminho
que recebam informação qualiﬁcada para a sua análise
e tomada de decisão no momento oportuno.
Propomos assim um Programa de Viagem AcadêmicaCultural para a Alemanha onde os estudantes terão:
• Informação sobre as oportunidades de estudo

Berlim

em nível universitário na Alemanha;
• Incentivo para que busquem o aprofundamento
de seus conhecimentos sobre o assunto;
• Preparação para que tomem uma decisão consciente
e fundamentada no momento adequado.
O foco principal do Programa é a visita às universidades
de referência em cada cidade e o desenvolvimento
de atividades práticas/projetos, durante três dias,
em um centro de pesquisa em Berlim. Os estudantes
participarão de palestras nas universidades nos
dois destinos e receberão orientação especíﬁca para
entender o processo de ingresso, estudos e possível
carreira proﬁssional em diversas áreas de estudos.
A viagem ainda inclui rica e intensa programação
cultural e social em Berlim e Munique.

1 :: FÉRIAS

A EXPERT EM
INTERCÂMBIO

Berlim

A Alemanha é o destino de estudo de língua não
inglesa em nível universitário mais popular do mundo
e o terceiro mais popular de forma geral. Descobrir o
que motiva tantos estudantes a escolher a Alemanha
como destino é também um dos objetivos desta viagem.
Berlim é a capital da Alemanha, a maior cidade
do país e um dos mais inﬂuentes centros mundiais
de cultura, política, mídia e ciência. Localizada
na grande planície européia, Berlim é inﬂuenciada por
um clima temperado sazonal. Cerca de um terço da área
da cidade é composto por ﬂorestas, parques, jardins,
rios e lagos. A cidade serve como um importante centro
do transporte continental e é a sede de algumas das
mais importantes universidades, eventos esportivos,
orquestras e museus.
Munique é a capital do estado alemão da Baviera,
no sudeste do país. Possui aproximadamente 1,3
milhão de habitantes e é a cidade mais populosa
do sul da Alemanha. A Munique moderna é um
importante e desenvolvido centro ﬁnanceiro, urbano,
logístico, cultural e político da Alemanha e da Europa
continental e a região carrega consigo a marca
da tradição alemã.

Munique

04 a 20 de OUTUBRO

PROGRAMA
MINT-REISE 2019
O PROGRAMA INCLUI:
- Passagem aérea de São Paulo para Munique e de Berlim
para São Paulo;
- Ticket de trem dos traslados internos;
- Visita as Universidades em Munique, Darmstadt, Mainz e Berlim;
- Três ou quatro Projetos desenvolvidos nos laboratórios
de Universidades em Berlim;
- Acomodação em hostel em quartos e banheiros compartilhados
com, café da manhã;
- Programação com atividades e passeios durante os períodos livres;
Berlim

- Todos os ingressos eventualmente necessários para visitação dos
pontos turísticos descritos no cronograma de atividades;
- Todo e qualquer transporte terrestre durante o Programa;

Munique

PARA QUEM: Estudantes do 10 Klasse - currículo alemão e 2º ano
do Ensino Médio - currículo brasileiro.
QUANDO: de 04 a 20 de outubro de 2019.
ONDE: Munique, Darmstadt, Mainz e Berlim, na Alemanha.
TEMPERATURA: Máxima 28°C/Mínima 18°C.
ONDE EU VOU MORAR: Em hostel em quartos e banheiros
compartilhados.

- Acompanhamento de um líder brasileiro para cada
20 participantes e suporte de equipe local;

ALIMENTAÇÃO: Meia pensão. Valor médio de EUR 10-20 cada
refeição, por dia, que deve ser providenciado pelo estudante.

- Traslados de chegada e saída ao aeroporto;
- Assistência de viagem com cobertura de até USD 200 mil;

UNIVERSIDADES E LABORATÓRIO:
Munique: Universidade Técnica de Munique - Campus Garching
e Universidade Ludwig-Maximilians - Campus Martinsried;

- Seguro de Responsabilidade Civil - Dr. Walter;
- Certiﬁcado de participação no Programa;
- Kit de embarque Experimento.

Darmstadt: Universidade Técnica de Darmstadt;

O PROGRAMA NÃO INCLUI:

Mainz: Universidade Johannes Guttenberg;

• Despesas pessoais.

Berlim: Universidade Livre de Berlim, Universidade Humboldt
de Berlim, Universidade de Ciências Aplicadas de Wildau
e atividades no laboratório.

• Passeios opcionais.
• Qualquer item não mencionado como incluso.

SUPERVISÃO: acompanhamento de um líder brasileiro
a cada 20 participantes e de equipe local.

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO:
Informações disponíveis no Portal:
www.experimento.com.br/intercambiosnaalemanha/
no box “Cursando a Universidade na Alemanha” (MINT-Reise)
a partir de 25 de março.

PARTE TERRESTRE + AÉREA
INSCRIÇÕES DE 25/03 A 06/04:

EUR 3.956

INSCRIÇÕES DE 07/04 A 20/04:

EUR 4.203

*Data e valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.

VAGAS LIMITADAS

FALE C OM A E X PE RT EM I NTERC ÂMB I O .

WWW.EXPERIMENTO.COM.BR
SÃO MAIS DE 50 LOJAS ESPALHADAS PELO BRASIL.
Berlim

