
+mais
Vida   I   Tendências   I   Cultura   I   Entretenimento   I   People

GAZETA DO PARANÁ   I   Quarta-feira   I  25  de Fevereiro de 2015 mais@gazetadoparana.com.br   I   T [45] 3218-2527

É hora de 
planejar seu
intercâmbio

Curitiba
O��Com acesso gratuito ao pú-
blico, a Feira Inteligente de 
Intercâmbio Eduexpo 2015 
será realizada em Curitiba 
no próximo dia 3 de março, 
uma das sete cidades brasi-
leiras a receber o evento. Os 
participantes terão acesso ao 
que há de novo no mundo 
em cursos de idiomas, high 
school, graduação, pós-gra-
duação, mestrado, doutora-
do, MBA, cursos em escolas 
técnicas, trabalho e estágio 
remunerado. Por meio do 
Aplicativo Inteligente (dis-
ponível gratuitamente para 
Android e iOS), o estudan-
te tem acesso ao conteú-
do da programação e já no 
momento da inscrição será 
adicionado na rede social 
da educação global EDU-
FINDME.com, garantindo a 
interação com pessoas, uni-
versidades e instituições de 
ensino de todo o mundo. As 
inscrições podem feitas via 
site eduexpos.com/Sul.

Além da capital parana-
ense, outras seis cidades vão 
receber o evento durante o 
mês: Porto Alegre, São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Brasília, 
Recife e Campinas. Os or-
ganizadores estimam reunir 
um público total de 40 mil 
pessoas.

Quem chegar ao evento 

CURITIBA É UMA DAS SEIS CIDADES QUE 
RECEBERÁ UMA FEIRA NACIONAL DE 
INTERCÂMBIO. VEJA O QUE VAI ROLAR 

buscando intercâmbio nos 
Estados Unidos, Canadá, 
França, Holanda ou Alema-
nha – por exemplo - já terá 
o primeiro contato com a re-
alidade local nos corredores 
da Eduexpo.

Sem Fronteiras
O estande do CNPq (Conse-
lho Nacional de Desenvol-
vimento Científi co e Tecno-
lógico) vai levar ao público 
todos os detalhes das bolsas 
oferecidas pelo Programa 
do Governo Federal Ciência 
Sem Fronteiras para que es-
tudantes do Ensino Superior 
complementem seus estu-
dos fora do País.

Mercado
Ainda há mais brasileiros es-
tudando fora do País do que 
estrangeiros desembarcan-
do em território nacional. 
O relatório "Brics: construir 
a educação para o futuro", 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unes-
co), divulgado em 2014, 
revela que 30.729 pessoas 
saíram do Brasil em busca 
de experiência de ensino, 
enquanto 14.432 estudantes 
fi zeram o caminho inverso e 
garantiram a matrícula nos 
cursos oferecidos nos Esta-
dos brasileiros.


