Quais são os melhores destinos de
intercâmbio?
Estudar no exterior é cada vez mais comum, tornando-se um pré-requisito para
determinados cargos em empresas de diferentes segmentos. Além disso, o mundo é
grande e, alguns destinos de intercâmbio em que nunca pensou podem acabar se
tornando parte dos seus planos. Leia este artigo e veja que há muito mais do que se possa
imaginar para aprender sobre língua e cultura.

Para ficar fluente em inglês
Países de língua inglesa são os mais procurados na hora de escolher onde fazer um
intercâmbio por ser uma competência linguística exigida pelo mercado profissional. Por
mais que os seus estudos apresentem resultados satisfatórios, nada se compara à vivência
dentro da comunidade linguística com falantes de inglês natos. No cotidiano, situações
pertinentes à língua falada, como smallwords, fillers, chunks of language, são apreendidas
pelo intercambista por cognição, o que não se pode adquirir, com a mesma intensidade,
em um curso de idiomas realizado no Brasil.
Andar pelas ruas de Londres a turismo já é um grande aprendizado. Mas viver em
Londres, praticar atividades comuns como pegar o metrô ou o ônibus para ir ao trabalho
ou ao curso, negociar preço de moradia, fazer compras de necessidades básicas, ou
mesmo precisar de atendimento médico ensinam práticas discursivas da língua falada
que vão além de linhas a mais em seu currículo: trata-se de um aprendizado que você
utilizará para argumentação em negociações e acordos em sua trajetória profissional.
Os destinos de intercâmbio são muitos. As escolhas variam entre Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra, Irlanda e, também, países em que o inglês não é o idioma oficial,
entretanto os cursos oferecidos são ministrados em inglês, como ocorre na Holanda,
Dinamarca, Noruega, e mesmo em países de línguas românicas, como Itália, França e
Espanha.

Terceira Língua
Nunca deixe de lado a ideia de aprender um idioma a mais, pois nem sempre todos os
envolvidos em uma negociação de trabalho têm domínio da língua inglesa. Fala-se muito
disso em negociação com chineses, porém é grande o número de executivos espanhóis
ou franceses, por exemplo, que em viagem ao Brasil solicitam um tradutor que saiba seu
idioma para intermediar conversas nas relações a negócios.
Por isso, vale incluir na lista de destinos de intercâmbio a Itália, França, Espanha,
Alemanha, Japão, China, entre uma infinidade de escolhas possíveis. Para avaliar qual
será a melhor decisão, convém fazer um estudo de quais nações são atuantes dentro da
sua área profissional. Dessa maneira, você estará se planejando com um passo à frente
quando colocar em prática as competências que tem a oferecer para o mercado.

História e Arte
A bagagem cultural é ponto importante em muitas áreas de atuação profissional, então
vale a pena conferir o que alguns dos destinos de intercâmbio têm a lhe oferecer.
Você pode visitar museus para ter uma grade aula de história sobre o desenvolvimento
de toda sociedade. Além disso, a arte sempre esteve presente na trajetória da
humanidade, revelando hábitos e costumes que, em boa parte, é inacessível somente por
mídias ou livros.
A seguir, veja três países da Europa com dicas de museus que você não pode deixar de
conhecer.

Irlanda
Em Dublin, capital, as dicas são o Museu Nacional de Arqueologia, a Galeria Nacional da
Irlanda e o Museu de Artes Decorativas. Com um conhecido histórico de guerras
territoriais, hoje a Irlanda é um país moderno com excelente qualidade de vida.

Inglaterra
Em Londres os museus são muitos, mas aqui estão três grades escolhas, como o British
Museum, o Museum of London e o National History Museum. Lugares com pinturas e
esculturas que prendem os olhos e se tornarão inesquecíveis.

Itália
O país em si é um museu a céu aberto, mas vamos nos ater aqui a três pontos principais
em Roma, lugares que todo mundo deveria conhecer. O mais conhecido pelos brasileiros
é o anfiteatro Coliseu, mas ficam também como sugestões as ruínas do Foro Romano e,
passando pela cidade do Vaticano, o complexo Museu do Vaticano e a Capela Sistina. Um
passeio que equivale a entrar em uma máquina do tempo!

Como fazer
Entre em contato para solicitar um orçamento e comece a fazer o planejamento de seu
intercâmbio.
Iremos ajudar na escolha entre destinos de intercâmbio, orientar sobre documentos
necessários e promover uma estadia no exterior que lhe traga conforto e agilidade na
organização de seus estudos.
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