
Feira de intercâmbio reúne escolas e universidades do
exterior em Brasília
Expositores de 12 países estarão concentrados no mesmo lugar. Inscrições são gratuitas.

Por Lucas Vidigal, G1 DF
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Em 2017, eventos da Eduexpo no país reuniram 21 mil participantes (Foto: Divulgação/Eduexpo)

Brasília recebe a maior feira de intercâmbio do mundo na tarde desta quarta-feira (14).

Representantes de escolas, universidades, embaixadas e agências de 12 países – além do

Brasil – recebem interessados em estudar no exterior na Eduexpo 2018.

O evento ocorre das 16h às 21h, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21. A entrada

é gratuita. As inscrições estão abertas no site o�cial da Eduexpo.

Na feira, os visitantes encontrarão indicações sobre cursos de curta e longa duração. Há

desde ofertas de viagens para aprender um novo idioma a programas de pós-graduação
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em outros países. Os expositores também podem indicar vistos, bolsas e �nanciamento

para os intercambistas.

Torre Agbar, em Barcelona, na Espanha (Foto: Albert Gea/Reuters)

“O visitante pode, inclusive, negociar bolsas durante o evento. A�nal, representantes

diretos da universidade estarão na feira”, acrescentou a organizadora da Eduexpo Daniela

Ronchetti.

No ano passado, a feira reuniu 21 mil pessoas em todo o Brasil. A Eduexpo ocorre, em

2018, em outras seis cidades do país. No total, 37 localidades em todo o mundo recebem

a exposição.

Onde fazer intercâmbio?
Alguns preferem as históricas capitais europeias. Outras, as metrópoles modernas dos

Estados Unidos ou da Austrália. Na Eduexpo, o visitante terá a chance de conversar com

representantes dos países para tomar a melhor decisão, prometeu a organizadora

Daniela Ronchetti.



“Depende muito daquilo que o intercambista quer fazer.
O Canadá é muito procurado para cursos de inglês,

porque o dólar canadense custa menos que o americano.
Entre os estudantes de hotelaria, por exemplo, a Suíça

tem maior procura.”

A lua nasce atrás da Torre CN em Toronto, no Canadá (Foto: Mark Blinch/Reuters)

Somente em 2017, 40 mil brasileiros iniciaram estudos em escolas e universidades com

cursos superiores, aponta a organização da Eduexpo.

Con�ra o passo a passo de Daniela Ronchetti, organizadora do evento, para não errar na

escolha da escola e do país de intercâmbio:

Perguntar à escola quantos brasileiros estudam no local: Escolas de idiomas com

muitos compatriotas pode prejudicar o aprendizado, pondera Daniela. “O aluno tende

a falar português com os colegas, mesmo estando em outro país”, comentou.

·



Estátua de Alexandre II, em Helsinque, capital da Finlândia (Foto: Ints Kalnins/Reuters)

Veja a lista de países que terão expositores no evento:

Veri�car se a escola ou faculdade é credenciada pelos órgãos de educação do

país: Para isso, o aluno deve procurar o consulado ou a embaixada. “O departamento

de educação de cada país pode passar essa informação”, indicou Daniela.

·

Escolher a cidade de acordo com seus gostos: Suas preferências precisam ser

levadas em conta, a�rmou a organizadora do evento. “Se você não gosta de frio, por

exemplo, não escolha um destino com inverno rigoroso.”

·

Estudar a cidade que escolheu antes de embarcar: Antecipe-se. Leia mapas e veja

dicas para não perder tempo na chegada. “A ideia é que você aproveite sua experiência

ao máximo. Quando você estuda o destino antes, consegue ter uma ideia melhor

sobre o local”, aconselhou Daniela.

·

África do Sul: universidade;·
Austrália: escola e órgão do governo local;·



Serviço

Leia as últimas notícias sobre a região no G1 DF.

 

MAIS DO G1

Canadá: escolas e universidades;·
França: órgão do governo local;·
Espanha: escolas;·
Estados Unidos: escolas, universidades e agência de intercâmbio;·
Finlândia: embaixada;·
México: escola;·
Noruega: embaixada;·
Nova Zelândia: agência;·
Reino Unido: universidades e escola;·
Suíça: escolas.·

Eduexpo·
Data: 14 de março.·
Horário: 16h às 21h.·
Local: Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 (Setor Hoteleiro Sul, quadra 6).·
Inscrições gratuitas: pelo site do evento.·
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Jovem detido por tentar aliciar menina de 11 anos insistiu para marcar
encontro: 'Te ensino a beijar'
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Mãe se passou pela menina e combinou encontro com o rapaz em Marília (SP). Polícia foi até
o local e o prendeu em �agrante. Ele passou por audiência de custódia e teve liberdade
provisória concedida.

Em Bauru e Marília

Vídeo de assediador agredindo mulher na rua choca a França
Estudante foi assediada por um homem quando voltava para casa do trabalho e, ao reagir
pedindo para que parasse, foi atacada com um golpe no rosto em ato �lmado por câmera de
segurança.
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Em Mundo

Vídeos mostram queda de avião no Campo de Marte, na Zona Norte de
SP
Piloto morreu; os demais seis ocupantes �caram feridos.

Em São Paulo

49 seg

'Ela não saía sem avisar', diz pai de jovem do PR que deu à luz e morreu
em acidente em SP
Ingrid pegou carona com caminhão que se acidentou na quinta-feira (26), na região do Vale
do Ribeira. O corpo dela é velado nesta segunda-feira (30), em São José dos Pinhais.
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Em Paraná

Mensagem em garrafa é achada por salva-vidas no litoral dos EUA
Garrafa de vinho continha desabafo da adolescente Amanda, da cidade de Spring�eld, que
ainda não foi localizada.

Em Planeta Bizarro

A herdeira de império das bebidas presa por ligação com culto que
mantinha escravas sexuais
Clare Bronfman é herdeira da empresa Seagram, uma das maiores indústrias de bebida do
mundo; ela foi presa por participar de uma seita acusada de exploração sexual, trabalhos
forçados e extorsão
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Em Mundo

Restaurante é assaltado dentro de shopping na Zona Norte de Porto
Alegre
Criminosos roubaram o cofre do estabelecimento no momento em que funcionários e
clientes estavam no local. Ninguém �cou ferido.

Em Rio Grande do Sul

35 seg
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Em convenção, PSD o�cializa apoio à pré-candidatura de Alckmin ao
Planalto
Partido o�cializou posição em convenção nacional realizada em São Paulo no sábado (28).

Em Eleições 2018

Enel corta energia do Ginásio Rio Vermelho, Estádio Olímpico e
Autódromo Internacional de Goiânia
Empresa diz que tomou decisão de interromper o pagamento porque não conseguiu
negociar dívida com o governo; Agetop diz que negociação é feita pela Secretaria da Fazenda.

Em Goiás

4 min

Tecnologia ajuda donos de smartphone a proteger o aparelho
Startup de São Paulo garante proteção mais e�ciente.
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Em Pequenas Empresas & Grandes Negócios

9 min

Após 'onda de lixo' na capital, República Dominicana retira resíduos de
praias
Passagem da tempestade tropical Beryl levou toneladas de plástico à costa de Santo
Domingo.

Em Natureza
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Menino que teve olho perfurado com espeto na BA se recupera de
lesão: 'Enxergo meio embaraçado'
Pálpebra direita da criança, que tem 8 anos, não abre e nem fecha sozinha. Expectativa é que
movimento seja recuperado

Em Bahia

6 min

SIGA: trânsito, tempo e outras notícias do RJ nesta segunda-feira
Previsão de ventos moderados a fortes com mudança do tempo prevista para esta noite.

Em Rio de Janeiro

AO VIVO

Prefeitura de Timóteo abre processo seletivo para cargos na educação
São quase 120 vagas para cargos variados, com remunerações que variam entre R$ 969 a R$
2.385; inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até dia três de agosto.
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VEJA MAIS

Em Vales de Minas Gerais

Campanha para combater assédio contra as mulheres é lançada nas
estações da Trensurb
Iniciativa do Comitê Eles por Elas, da ONU Mulheres, tem o objetivo de conscientizar os
passageiros contra e incentivar a denúncia dos casos.

Em Rio Grande do Sul

4 min
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