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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

A

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

investimento.

A

de

equivalência,

destino

e

valor

do

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

A

ﬂexibilidade de uma maneira geral, inclusive em relação às provas de
proﬁciência de inglês (algumas aceitam além do TOEFL e IELTS, também
o TOEIC, PTE e ITEP entre outras).

A

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

Porque estudar na Inglaterra?
1.

Educação de qualidade:

tradição e referência

mundial.
2.

Aperfeiçoar o seu inglês: pré requisito para quase
todas as oportunidades de trabalho atualmente.

3.

Experiência cultural: aprenda novos costumes e
culturas.

4.

Comunidade internacional: comece seu networking,
a Inglaterra é um dos principais polos econômicos
do mundo.

5.

Dê um boost no seu currículo e avance na sua
carreira.

Sistema educacional na Inglaterra
Em alguns países como a Inglaterra, o Ensino Médio tem um
ano a mais de duração do que no Brasil. Nestes países, os alunos
costumam ingressar um pouco mais velhos na universidade. Em
contrapartida, é muito comum que a graduação completa nestes países
dure apenas 3 anos. É importante ressaltar que cada país de destino
possui suas próprias culturas e práticas educacionais.
Nós, como estrangeiros, não temos acesso a elas nas escolas
brasileiras. Nestes casos, os programas de Foundation ou de
International Year One oferecidos dentro das próprias universidades
são ideais: ao longo do primeiro ano da graduação no exterior o aluno
irá se aprimorar no idioma local, além de aprender sobre “como
estudar” seguindo a cultura local. Considerada como uma opção de
“soft

landing”

(pouso

suave),

basta

que

o

aluno

conclua

satisfatoriamente o curso para ter entrada garantida na universidade
escolhida.

Foundation Year ou
International Year One
Durante o Foundation ou International Year One você irá
estudar quatro módulos acadêmicos: inglês, para te preparar para o
teste de proﬁciência IELTS, além de habilidades de estudo que irão te
auxiliar na adaptação ao sistema educacional britânico.
Você será guiado para a melhor combinação de módulos
acadêmicos, dependendo do grau de progressão pretendido, ou seja
dependendo da universidade escolhida.
A principal diferença entre os dois programas é o pré requisito
de entrada. Para o International Year One, é exigido um nível mais
avançado no idioma além de notas excepcionais nos últimos dois anos
de Ensino Médio.
Os módulos acadêmicos incluem:
●

Matemática e Estatística

●

Economia

●

Relações Internacionais

●

Sociologia

●

Direito

●

Matemática pura

Ao concluir o Foundation Year
Você poderá:
●

Estudar Direito no Reino Unido

●

Estudar Negócios no Reino Unido

●

Estudar Medicina no Reino Unido

●

Estudar Engenharia no Reino Unido

Ao concluir o International
Year One
Você poderá:
●

Seguir para o segundo ano do curso escolhido.

Progressão para uma top University
garantida*.

Progressão para uma top University
garantida*:

O que eu estudei fora, vale no
Brasil?
“Uma mente que se expande a 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.

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.

Oﬁcialmente credenciada pela AIRC
A AIRC é uma organização criada por universidades
americanas que estabeleceram 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.

A

Conheça outros parceiros da
NM Educação Internacional:

Outros destinos:
●

Estados Unidos

●

Canadá

●

Alemanha

●

Austrália

●

Nova Zelandia

●

Espanha

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

Obrigado!

