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Por onde começar?
Estudar fora é um investimento, e como todo investimento,
queremos maximizar o resultado dele. Para isso, a NM Educação
Internacional oferece sessões gratuitas de consultoria na qual avalia os
desejos, objetivos e possibilidades de cada estudante. Tendo os
objetivos bem delimitados e entendendo as possibilidades com
transparência, ﬁca muito mais fácil decidir o programa e ser assertivo
nos resultados.
Os objetivos podem ser, por exemplo: ganhar ﬂuência no
idioma local, ter uma experiência internacional, conquistar um diploma
ou até mesmo tirar um período sabático. Já no quesito possibilidades,
os principais fatores são: domínio atual do idioma, tempo de estadia
desejado, possibilidade de equivalência, destino e valor do
investimento.
Em termos de valores, o estudante tranca a matrícula em sua
universidade e paga somente a faculdade no exterior. Várias cobram
apenas um valor simbólico, o que torna seu semestre no exterior bem
mais acessível.
Outras vantagens: não há limite de vagas, centenas de opções
(algumas inclusive iguais às conveniadas pela sua universidade) e maior
ﬂexibilidade de uma maneira geral, inclusive em relação às provas de
proﬁciência de inglês (algumas aceitam além do TOEFL e IELTS,
também o TOEIC, o PTE, ITEP, entre outras).

Encontrei o programa perfeito.
E agora?
Independentemente do tipo de programa, país e instituição de
ensino, toda inscrição começa pelo preparo da documentação,
preenchimento dos termos e condições e pagamento da taxa de
inscrição da instituição. Com isso, as instituições costumam enviar uma
carta de aceitação que pode ser utilizada, em combinação com demais
documentos, para a obtenção do visto.

Como esse processo pode ser um pouco lento e depende de
consulados e do correio, sugerimos sempre aos nossos estudantes que
se inscrevam com a maior antecedência possível. Outra coisa que não
pode ﬁcar para a última hora é a compra da passagem; os preços
costumam aumentar conforme a data desejada se aproxima.

A

O que eu estudei fora, vale no
Brasil?
“Uma mente que se expande à uma nova ideia, nunca mais
voltará ao seu tamanho original”. A frase de Albert Einstein é antiga,
mas faz muito sentido: todo o conhecimento e experiência que você
adquirir, somarão para a sua formação e são conteúdos que ninguém
poderá tirar de você.
O reconhecimento no Brasil depende muito do tipo de curso.
Por exemplo, quem faz curso de inglês, poderá tirar um TOEFL para
comprovar seu nível de proﬁciência. Um intercâmbio acadêmico
universitário precisa cumprir algumas exigências (Apostilla de Haia)
para ter seus créditos reconhecidos no Brasil. Já no caso dos
universitários que fazem graduação ou pós completa no exterior, as
exigências variam de acordo com a carreira escolhida.
Quem estuda Direito, precisa submeter seus resultados às
associações proﬁssionais reguladoras. Já os alunos de cursos como
Administração, Economia e Marketing, que não possuem associação,
devem esperar o reconhecimento através do próprio mercado.

Aprofundando os diversos tipos de
intercâmbios:
Idiomas
Aprender idiomas é fundamental para o desenvolvimento
pessoal e proﬁssional. Atualmente, falar inglês já virou pré requisito
mínimo para muitas vagas de emprego. Um terceiro idioma é também
sempre desejável. Falar outras línguas é o primeiro passo para quem
deseja estudar ou residir no exterior. Nós oferecemos cursos em
diversos países, cobrindo os idiomas mais falados do planeta para que
você aprenda o seu favorito, além de ter a oportunidade de estudá-lo no
campus de uma universidade.
Flexibilidade: Cursos de idiomas são oferecidos em abundância
ao redor do mundo e têm a grande vantagem de terem datas de início
ﬂexíveis. Você vai tirar férias em outubro e quer aproveitar para
melhorar o Inglês? É possível. Quer aproveitar duas semanas da sua
viagem para reforçar seu alemão? Vamos lá! Quer passar seis meses
fora e voltar com o idioma impecável? Você veio para o lugar certo.

Acomodação:

Todos os públicos

Outra grande vantagem dos cursos de idiomas, é a oferta das
escolas por acomodação. Muitas delas contam com acomodações
próprias e em outros casos terceirizadas, prontas para receber os
alunos. Isso aumenta as possibilidades de se fazer amizades
internacionais e garante mais independência e autonomia ao estudante.

A grande oferta de cursos de idiomas fez com que o mercado se
diversiﬁcasse. Assim, os alunos conseguem oportunidades que mais se
encaixam com seu perﬁl e objetivos. Por exemplo, um jovem que só
quer melhorar o idioma não deve estar na mesma sala que um adulto
focado em conseguir uma certiﬁcação como o TOEFL.

Alternativamente, as escolas também podem ajudar os alunos a
encontrarem casas de família. As principais vantagens dessa
modalidade são o contato direto com a cultura e com residentes locais e
a possibilidade de incluir as principais refeições do dia no pacote.

Além da segmentação por idade, também existem cursos
focados em diferentes áreas de atuação proﬁssional: o aluno
de Business ou Direito poderá aprender não somente inglês, como
também Business English ou Legal English. Ou seja: você aprende o
idioma especíﬁco da sua área de interesse.

Semestre Acadêmico
Fazer um semestre da graduação no exterior pode ser mais
fácil do que você imagina.
Você está cursando faculdade e quer ampliar os seus
horizontes? Fazer amizades internacionais e viver experiências
inesquecíveis? Ampliar o seu currículo ou se especializar em alguma
área? A NM Educação Internacional tem diversas oportunidades para a
realização de programas universitários com duração de um semestre ou
um ano para você fazer durante a sua graduação, nos mais desejados
destinos como Barcelona, Califórnia, Nova York, Milão, entre outros.
Nessa modalidade, os alunos costumam congelar sua matricula
no Brasil para depois retomar os estudos, já adiantando os créditos
cursados no exterior.

Acumule créditos para graduação:

Você cada vez mais independente

A NM Educação Internacional está preparada para dar todo o
suporte necessário para que você possa pleitear os créditos cursados
durante seu semestre da graduação no exterior na sua universidade
local. Isso envolve uma série de documentações exigidas pelo MEC,
como a tradução juramentada do seu boletim e selo “Apostila de Haia”.
Mas não se preocupe com esses fatores técnicos; estamos aqui para
ajudar você.

Nesta modalidade, os alunos costumam ﬁcar em um hostel
durante as primeiras semanas, ou em um apartamento de temporada, e
têm a oportunidade de fazer novos colegas e conhecer seus futuros
roommates.

Certiﬁcados que fazem a diferença
Você quer que o seu intercâmbio leve você ainda mais longe?
Oferecemos diversos programas com duração de um semestre ou de
um ano, que além de dar créditos para a graduação, fornecem uma
certiﬁcação especíﬁca: o seu diferencial no mercado de trabalho. Seja
para se aprofundar em um tema, seja para ampliar o seu currículo,
temos o curso certo para você.

A grande maioria acaba alugando um apartamento com estes
novos amigos, o que enriquece ainda mais a experiência. Há também a
possibilidade de ﬁcar nas acomodações oferecidas pelas universidades,
que podem ser on-campus ou off-campus.

Graduação Completa, Pós Graduação,
Master, MBA ou transferência:
A NM Educação Internacional é especialista em preparar
estudantes para fazer sua graduação completa, pós, Master e/ou MBA
no exterior. Somos a primeira e única agência da América Latina com a
certiﬁcação AIRC, que mede padrões de conhecimento e ética no
recrutamento de alunos internacionais para universidades americanas.
Além dos Estados Unidos, já auxiliamos diversos alunos a
realizar sua graduação completa no Canadá, Inglaterra, Alemanha,
Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Holanda, entre outros.

Conheça alguns parceiros da
NM Educação Internacional:

Programas de férias para jovens
A NM Educação Internacional tem diversas opções de intercâmbios de
férias no exterior, sempre com um viés para educação. Independente da
modalidade

escolhida,

acampamentos

de

férias

promovem

o

amadurecimento dos alunos e são muito indicados como a primeira
experiência do aluno no exterior.
Os camps podem ocorrer dentro de um campus universitário, sítio
próprio, escolas ou combinando escola com casa de família, sempre
durante as férias escolares no Brasil.
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Vocational Camps:
Durante a adolescência, um dos maiores desaﬁos que os jovens
encontram é o de deﬁnir suas proﬁssões no futuro. E como podem
escolher se não conhecem de perto o que cada proﬁssional faz? Para
ajudá-los, oferecemos diversos programas que acontecem dentro de
universidades de prestígio.
Um aluno que está em dúvida entre estudar engenharia ou medicina,
por exemplo, tem a oportunidade de fazer robôs pela manhã e passar a
tarde no laboratório de biologia. Depois da parte mais acadêmica, os
alunos participam de atividades esportivas e recreativas.

Language Camps:
A NM Educação Internacional tem diversas opções de intercâmbios de
*Para inscrição em mais de 1 dentre as apresentadas, cobramos 20% do
férias
no exterior,
sempre
comadicional
um viés para educação. Independente da
valor
do plano
para cada
Faculdade

modalidade

escolhida,

acampamentos

de

férias

promovem

o

amadurecimento dos alunos e são muito indicados como a primeira
experiência do aluno no exterior.
Os camps podem ocorrer dentro de um campus universitário, sítio
próprio, escolas ou combinando escola com casa de família, sempre
durante as férias escolares no Brasil.

Sports Camps:
Para aqueles jovens que praticam esportes em alto desempenho, ou
que querem chegar lá temos oportunidades para as mais diversas
modalidades. Nossos acampamentos esportivos oferecem o que há de
mais moderno na tecnologia esportiva e visam aprimorar os alunos
tanto no aspecto físico quanto no emocional. Ainda nesta modalidade, é
possível combinar cursos de idiomas com a prática de ski ou
snowboard.

Mini High School
Programa de férias perfeito para jovens que desejam fazer um
test-drive em escolas no exterior. Eles ocorrem durante as férias
escolares Brasileiras e é uma excelente forma de fazer amigos e se
aprofundar na cultura local. Quem vai, geralmente acaba voltando para
ﬁcar mais tempo.

Principais destinos
●

Estados Unidos

●

Canadá

●

Alemanha

●

Austrália

●

Nova Zelandia

●

Espanha

●

Inglaterra

Nossa experiência:
A NM Educação Internacional desde 2002, ajuda jovens,
adultos e famílias a realizarem o sonho de estudar no exterior. Nosso
trabalho de consultoria em educação internacional se inicia com uma
reunião em nosso escritório, sem compromisso, na qual ajudaremos
você a deﬁnir o seu destino e curso ideal.

Depois, ajudamos você com todos os passos do processo de
inscrição e ﬁcamos à disposição para ajudar em qualquer situação que
possa acontecer durante o programa.

Nossos diferenciais
Trabalhamos

apenas

com

escolas,

acampamentos

e

universidades de excelência que recebem bons feedbacks de nossos
alunos. A NM Educação Internacional possui mais de 1.000 parcerias
espalhadas por mais de 50 países. Consultoria para instituições
parceiras gratuita. Agende um horário conosco, sem compromisso, para
esclarecer todas as suas dúvidas.
A

Oﬁcialmente credenciada pela
AIRC
A AIRC é uma organização criada por universidades
americanas que criaram um alto padrão de qualidade de atendimento e
ética para o recrutamento de alunos internacionais.

Para obter esta certiﬁcação, a NM passou por uma rigorosa
avaliação que nos qualiﬁcou como agência especializada no sistema de
ensino americano, habilitada a fornecer aconselhamento acadêmico e
guiar estudantes nos processos de aplicação. Somos a única agência da
América Latina a obter esta certiﬁcação.

Para mais informações:
+5511 991129977
info@nmedu.com.br
@nm_educacaointernacional

Obrigado!

