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INTERCÂMBIO: EM QUALQUER IDADE, 
UM DESTINO PARA VOCÊ

Fazer um intercâmbio é muito mais que viajar e aprender sobre um idioma diferente. Seus benefícios incluem a possibilidade da troca de 

experiências, fazer novos amigos, traçar contatos profissionais e, principalmente, conhecer a fundo uma cultura bem diferente da sua.

Tudo depende do seu objetivo com a viagem. Existem programas que atendem a diferentes necessidades de quem decide fazer um inter-

câmbio. Se a ideia é fazer um curso, pode-se programar antecipadamente o tempo em que passará estudando e até mesmo já garantir 

hospedagem com antecedência.

Mas, se a ideia é simplesmente viajar para conhecer a fundo uma cultura diferente, pode-se traçar o itinerário ainda antes de fechar o 

valor da passagem. Os diferentes tipos de intercâmbio ajudam a desenvolver o turismo de vários países - tanto que, atualmente, já se 

separa o setor por categorias, como turismo cultural, turismo de consumo, turismo gastronômico, turismo de aventura e muitos outros. 

Claro que essas categorias dependem dos objetivos dos viajantes, que mudam conforme a idade, profissão ou propósito de vida.

Segundo dados do Sebrae, o setor de intercâmbio apresenta crescimento de pelo menos 15% ao ano desde 2012. Só em 2017, o brasi-

leiro investiu cerca de US$ 3 bilhões em programas educacionais no estrangeiro, ultrapassando a marca de 300 mil estudantes brasilei-

ros fora do país.

Os destinos mais procurados pelos estudantes brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), são: 

Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia e Irlanda - como se vê, países em que se falam em inglês. Entretanto, estudantes 

de todas as idades têm procurado outros idiomas, como alemão, francês, italiano e japonês nas muitas aventuras pelo mundo. E, claro, o 

espanhol, língua dos nossos países vizinhos.

Por isso, não pense que o intercâmbio é voltado só para o estudante que quer aprimorar o idioma e voltar com um currículo melhor para 

o mercado de trabalho. Ele atende a todas as idades e diferentes objetivos de vida. A seguir, apresentamos os destinos específicos para 

cada faixa etária. Não que seja bem uma regra; trata-se de um guia para alinhamento de expectativas ao investir em um intercâmbio. 
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Intercâmbio teen: de 7 a 19 anos

Também conhecido como intercâmbio de férias, o intercâmbio teen é 

geralmente feito nos meses de janeiro e julho, acompanhando a pro-

gramação escolar. O aprendizado no idioma, dessa forma, está acompa-

nhado de muito lazer e roteiro diversificado. 

As agências de viagem costumam trabalhar o intercâmbio teen da 

seguinte forma:

 ✓ Em grupo: quando o estudante viaja com uma turma do seu país e 

fica sob tutela de um líder, que apresenta pontos turísticos, cartões 

postais e outros locais, já determinados previamente.

 ✓ Individual: mais recomendado para estudantes acima de 18 anos, 

de preferência que tenham conhecimento no idioma do país de 

destino. É uma ótima oportunidade de fazer novos amigos ao redor 

do mundo.

Geralmente o estudante fica acomodado em uma casa de família (ótimo 

para praticar o idioma e conhecer a fundo os costumes locais) ou resi-

dência estudantil (muitas vezes em universidades, que inclui alimen-

tação). Isso é determinada pela agência, que fica responsável por todo 

o intermédio da assinatura do contrato pelos pais ao retorno do estu-

dante para casa.

Os programas duram de 2 a 8 semanas e são organizados a partir de um 

teste de proficiência do idioma. A partir do teste, as turmas são separa-

das - no caso de viajar em grupo, por exemplo. 

Para o intercâmbio teen individual, entretanto, o estudante precisa 

apresentar um bom nível de entendimento do idioma, para conseguir se 

virar bem no exterior e extrair mais conhecimento durante a realização 

do curso.

Toda a programação já está inclusa no pacote fechado com a agência. 

O estudante costuma ter uma agenda bem cheia de atividades: ida aos 

shoppings locais, parques temáticos, novas praias, prática de jogos e 

visita a shows dos países que visita. Os pais acompanham tudo o que 

acontece durante a viagem: geralmente o líder reporta à agência e deixa 

seu contato para que tudo ocorra de forma tranquila e segura.

Intercâmbio para quem tem entre 18 e 29 anos

Este é o tipo de intercâmbio ideal para quem já está ingressando um 

curso de graduação, por exemplo. Algumas universidades dispõem de 

programa que inclui passar um semestre em uma instituição de ensino 

superior estrangeira. A vantagem é que é possível pagar o mesmo valor 

da mensalidade para cursar um semestre no estrangeiro. O custo, 

mesmo, é de hospedagem e do preço da passagem.

Para se programar para fazer um intercâmbio desse tipo, vale a pena 

investir em idiomas como inglês e espanhol. Com um conhecimento 

intermediário ou avançado, já é possível fazer um curso no estrangeiro 

que vai turbinar o seu currículo.

Muitas agências auxiliam nesse processo, seja em convênio com uni-

versidades ou com instituições especializadas em diferentes áreas. Se 

você tem interesse em fazer um curso desse tipo, mas está receoso com 

hospedagem, onde se alimentar e afins, fique tranquilo: é possível sele-

cionar ‘pacotes’ que incluem estadia em casa de família ou hotéis, com a 

possibilidade de incluir café da manhã, almoço e jantar.
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Apesar das muitas facilidades, você também precisa tomar alguns cui-

dados para evitar surpresas indesejadas. Por isso, se organize para:

 ✓ Fazer um seguro viagem: é extremamente importante para o 

caso de acidentes pessoais, assistência hospitalar ou até casos de 

extravios de bagagem;

 ✓ Câmbio para comprar moeda local: se você vai para os Estados 

Unidos, precisa comprar dólares - ou euros, se o destino for a 

Europa. O ideal é planejar com antecedência e acompanhar as 

variações diárias de câmbio, para não ter prejuízo quando trocar 

o seu dinheiro pela moeda local. Isso pode ser feito em casas de 

câmbio ou até mesmo pelo banco em que é correntista. 

 ✓ Cartão internacional: certifique-se de que o seu cartão possa ser 

utilizado para compras no país que for visitar. O ideal é conversar 

com o seu gerente do banco e avisar que vai viajar. Muitas vezes, ele 

pode oferecer um pacote de benefícios para que você tenha toda a 

segurança financeira ao fazer o seu intercâmbio.

 ✓ Carteirinha mundial de estudante: Não é só no Brasil que o 

estudante paga meia-entrada e possui diversos benefícios; muitos 

países garantem facilidades para o estudante, por isso vale a pena 

investir em uma carteirinha de estudante que seja reconhecida pela 

Unesco e sirva como um meio de identificação internacional.

Existem outros benefícios importantes para um intercâmbio desse tipo, 

como cash passport, que permite controle de gastos e não sofre com a 

variação diária do câmbio.

Intercâmbio para quem quer trabalhar no 
estrangeiro

A opção de trabalhar no estrangeiro é bastante atrativa para quem 

deseja ter uma experiência nativa. Nesse caso, é possível estudar o 

idioma e já ir com um emprego garantido para o país que deseja. 

Mas, atenção: existe um tempo determinado para voltar ao país de ori-

gem, já acordado na hora de fechar o contrato com a agência.

Você pode, por exemplo, fazer um curso de inglês para melhorar a flu-

ência. Existem cursos personalizados para o seu nível no idioma: muitos 

deles combinam lições gerais com foco individual no aprendizado. Vale a 

pena optar por um estudo intensivo, que inclui comunicação do dia a dia, 

pronúncia, vocabulário, gramática, leitura e escrita - estudo que é com-

plementado pelo trabalho, local em que se estimula imersão cultural e 

maior envolvimento com o idioma.

Intercâmbio para quem tem mais de 30 anos

Engana-se quem acha que intercâmbio é apenas para quem está na fase 

dos 20 e poucos anos, como complemento da universidade ou como 

forma de arrumar trabalho temporário exclusivamente em busca de 

melhorar o idioma. 

Segundo dados do Belta, o intercâmbio para pessoas com 30 a 60 anos 

aumentou mais de 30% só de 2015 para 2017 - e a tendência é que 

cresça ainda mais!

Existem escolas com programações voltadas exclusivamente para quem 

tem 30 anos ou mais. Esse nicho apresenta interesses e objetivos espe-
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cíficos, auxiliando bastante quem procura aperfeiçoar sua proficiência 

ou fazer um curso complementar de uma área em que já trabalha.

Após selecionar o lugar de destino e o plano com a agência, geralmente é 

feito um teste do idioma, para ver em qual sala você se encaixa. A vantagem 

dos programas de intercâmbio 30+ é a possibilidade de fazer networking 

com pessoas de vários cantos do mundo, que possuem os mesmos objeti-

vos que você. Assim como nas opções anteriores de intercâmbio, é possí-

vel contratar estadia e alimentação em alguns dos pacotes oferecidos.

Nos últimos anos tem crescido o interesse dos brasileiros em buscar 

especializações no estrangeiro, principalmente após a crise econômica. 

Os viajantes com mais de 30 anos, em geral, buscam aprimorar o conhe-

cimento nas áreas em que atuam para que, na volta, consigam turbinar 

seu currículo e concorrer para posições melhores em suas carreiras.

Por isso, é importante já conhecer previamente um pouco do idioma, 

para absorver melhor o conteúdo que servirá de aprendizado. Os cursos 

podem durar até 12 semanas; os mais comuns são das áreas de marke-

ting, negócios e administração, todos lecionados em língua nativa - a 

maioria, em inglês. Pesquise com antecedência sobre a instituição e o 

programa oferecido: muitos deles exigem uma boa carga horária em um 

curto espaço de tempo. Ou seja, considere a opção de estudar se esse 

realmente for o foco do intercâmbio. Se quiser viajar mais para conhe-

cer o local, as pessoas e a cultura, invista nas opções seguintes.

Intercâmbio para quem tem mais de 40 anos

Nos últimos anos, o mercado de intercâmbio para quem tem mais de 

40 anos cresceu vertiginosamente. Geralmente, este público costuma 

viajar em baixas temporadas com objetivo de realizar um sonho antigo - 

que só pode ser concretizado após uma boa estabilidade na carreira em 

seu país de origem.

Mas, claro, existem muitas pessoas que ainda estão com o gás para 

aprender de forma intensiva um novo idioma. É comum aliar essa von-

tade a programas mais culturais, que incluem imersão em música, litera-

tura, artes e, claro, gastronomia local.

Existem escolas que, além de oferecer aulas durante o dia, incluem visi-

tas a museus e galerias de arte em horários fora da sala de aula. Os des-

tinos mais comuns para esse tipo de programa são Canadá, Austrália, 

Nova Zelândia, Reino Unido, Estados Unidos e Suíça.

A grande vantagem de um intercâmbio para essa categoria é vivenciar 

o que o país apresenta como destaque. Por isso, antes de fazer as malas, 

vale a pena conhecer o roteiro antecipadamente e dar umas ‘escapadi-

nhas’ para outros lugares históricos. É o tipo de viagem que exige mais 

que senso de aventura; exige bom repertório cultural e um pouco de 

proficiência no idioma, para aproveitar ao máximo os passeios e estar 

apto a conhecer pessoas de uma cultura diferente da sua.

Mas, se a ideia é fazer um intercâmbio para melhorar o currículo e bus-

car uma posição mais sólida no mercado de trabalho, vale a pena pesqui-

sar antecipadamente os cursos e as instituições que mais têm a ver com 

o que você procura. 

Além de melhorar o idioma, algo cada vez mais exigido no mercado, 

os cursos no exterior trazem uma visão global de competitividade. É 

comum que muitos executivos optem por fazer cursos nessa fase da 

vida, para acumular conhecimentos e retornar ao país com ideias mais 

inovadoras para os seus cargos. Os cursos mais procurados são de 
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extensão universitária, que possuem programas de até três meses em 

universidades renomadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, 

entre outros países.

Intercâmbio para quem tem mais de 50 anos

Cada vez mais as agências estão apostando em um mercado de inter-

câmbio para pessoas com mais de 50 anos, que têm mostrado ampla 

adesão nos últimos anos. Muitos desses programas focam em cursos de 

idioma que valorizam a socialização com outros estudantes da mesma 

faixa etária.

Os cursos costumam ser semi-intensivos, com atenção especial para gra-

mática e conversação, incluindo passeios em locais históricos, museus, 

parques temáticos, centros gastronômicos, entre outros locais voltados 

para cultura e lazer. A ideia é oferecer uma programação descontraída, 

para que todos possam aprender se divertindo.

Mas, se você tem mais de 50 anos e fala bem o idioma do país que selecio-

nou para estudar, pode ingressar em programas mais avançados, como 

cursos de extensão universitária. Viajantes dessa idade também contam 

com opção mais abrangente, com assistência adicional. E, se a ideia é ter 

uma experiência mais rica e imersiva, saiba que muitos estudantes da 

terceira idade escolhem se especializar em cursos que foram encarados 

como hobby durante boa parte da vida, como culinária, jardinagem etc.

Geralmente as agências reúnem um grupo de pessoas interessadas no 

mesmo programa, todos com a mesma faixa etária, priorizando a socia-

bilidade e, claro, o lazer.

Cuidados para idosos que vão fazer intercâmbio

Ao fazer um intercâmbio, é preciso ficar atento a detalhes importantes 

para cuidar bem da sua saúde e aproveitar a viagem ao máximo. Confira 

algumas recomendações:

 ✓ Seguro-viagem: embora não seja obrigatório para todos os destinos, 

o seguro-viagem oferece todo suporte para primeiros socorros e 

conta com assistência hospitalar de qualidade. Vale lembrar que 

alguns países, como Estados Unidos, têm um sistema de saúde 

extremamente caro, em que uma simples consulta ao médico 

significa comprometer boa parte do seu orçamento.

 ✓ Medicação contínua: faça uma consulta com o seu médico de 

confiança antes de viajar. Se você toma alguma medicação contínua, 

provavelmente terá que levar um estoque para a viagem, com 

autorização médica. Vale lembrar que, em alguns países, você só 

pode transportar o medicamento se tiver a receita.

 ✓ Conforto com a viagem: ir a outro país significa passar longas horas 

dentro de um avião. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), viagens com mais de 4h de duração podem aumentar riscos 

de trombose e embolia pulmonar (bloqueio de uma ou mais artérias 

dos pulmões). Por isso, o recomendado é usar roupas leves durante 

a viagem e se exercitar quanto possível.

 ✓ Alimentação: quando vamos a outros países ficamos curiosos 

com a culinária local e ficamos dispostos a provar tudo o que 

não conhecemos. É bom tomar cuidado com isso, porque muitos 

alimentos podem ser extremamente gordurosos e comprometer a 

sua saúde. Pesquise a culinária local com antecedência e prove com 

moderação pratos muito condimentados ou ‘pesados’.



6

O CONSÓRCIO

CUIDADOS GERAIS AO FAZER 



7

O CONSÓRCIO

CUIDADOS GERAIS 

Fazer intercâmbio envolve muita empolgação e planejamento, mas é 

preciso ter alguns cuidados antes de passar um tempo estudando fora 

do país. Confira alguns pontos importantes.

Pesquise a agência

Existem dezenas de agências que oferecem programas de intercâmbio, 

mas não feche contrato com a primeira que encontrar. Há diferenças 

importantes entre umas e outras, como convênios com instituições 

estrangeiras, excelência de atendimento, pacotes de seguro, entre 

outros serviços. 

Dê preferência às agências mais renomadas. Se possível, converse com 

pessoas que já contrataram o serviço da agência, acompanhe as avalia-

ções e visite as unidades físicas antes de tomar a decisão de viajar.

Converse com quem já viajou

Nem todos os países são iguais, mas quem já viajou para o exterior pode 

compartilhar dicas e experiências valiosas para você aproveitar o seu inter-

câmbio da melhor maneira. Pergunte sobre itinerários, quais os melhores 

momentos para visitar os locais que você sempre quis ou até dicas de como 

aproveitar os estudos e o passeio proporcionados pelo intercâmbio.

Entenda o local

Tem ideia de onde vai se hospedar e quer saber como fazer para se 

locomover por lá? Pesquise itinerários, preços e formas de andar pela 

cidade. É importante saber onde ficam locais como postos de saúde, res-

taurantes mais em conta (para não estourar seu orçamento) e as opções 

de lazer, para curtir e relaxar após os estudos.

COMO FUNCIONA O VISTO DE ESTUDANTE?

Cada país possui suas próprias regras em relação ao visto de estudante. 

Todos eles, por exemplo, exigem matrícula em uma instituição no seu 

país de origem. 

No caso de pessoas que querem voltar a estudar exclusivamente por 

conta do intercâmbio, o ideal é conversar com um especialista da agên-

cia que decidir contratar para ver a melhor forma de proceder.

Apesar de ser burocrático em alguns casos, o visto é essencial para a 

sua permanência no país em que decidiu estudar. A seguir, explicamos 

resumidamente como funciona o pedido de visto para os destinos mais 

procurados pelos brasileiros que querem fazer intercâmbio.

Estados Unidos

Existem dois tipos de visto para estudante para quem quer ir à terra do 

Tio Sam: o visto de instituição acadêmica (F-1) e o visto não-acadêmico 

(M-1), para quem pretende estudar em uma instituição profissional que 

não tenha vínculo com universidade.

Também é preciso preencher o formulário DS-160, que pode se feito 

online, pagar a taxa e agendar a ida ao local de atendimento (CASV) com 

os documentos solicitados. Quem tem entre 14 e 79 anos está sujeito a 

uma entrevista pelo consulado americano - algo que, em alguns casos, 

nem chega a acontecer.
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É preciso solicitar o visto até 120 dias antes do curso acontecer. Vale 

lembrar que o consulado não permite entrar nos EUA 30 dias antes do 

curso começar. Saiba mais no site da embaixada.

Canadá

A entrada no Canadá costuma ser mais simples do que o vizinho EUA. 

Mas, para que não aconteçam surpresas indesejadas, deve-se separar os 

seguintes documentos antes de pedir visto no consulado:

 ✓ Passaporte válido por mais de 6 meses

 ✓ Duas fotos 3×5

 ✓ Preenchimento de formulários

 ✓ Cópias de documentos pessoais: RG, CPF e carteira de motorista

 ✓ Cópias do imposto de renda

 ✓ Cópias dos 3 últimos holerites de salário

 ✓ Extrato bancário

É possível ficar mais de 6 meses no Canadá, contanto que apresente 

parecer de um médico autorizado pelo consulado canadense. Para mais 

informações, acesse o site do governo do Canadá.

Reino Unido

Se você pretende ficar até 6 meses estudando na Inglaterra ou algum 

dos demais países que formam o Reino Unido, eis a boa novidade: não é 

preciso de visto!

Mas, se quiser ficar por mais tempo, precisa tirar o Visto Tier 4, voltado 

para quem deseja ingressar em uma universidade britânica. Se este for 

o caso, você vai precisar de:

 ✓ Formulário de solicitação de visto preenchido

 ✓ Passaporte válido

 ✓ Carta de aceitação da escola de inglês. Se for estudar em uma 

universidade, precisa da carta de aceitação da instituição

 ✓ 3 fotos coloridas (45mmx35mm)

 ✓ Comprovação de renda, provando que tem condições de se manter 

em solo inglês

 ✓ Bilhetes de ida, com reserva ou data de volta ao Brasil

Para mais detalhes, confira o site oficial da embaixada britânica no 

Brasil.

https://br.usembassy.gov/pt/visas-pt/estudo-e-intercambio/
https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html
https://www.gov.uk/world/brazil
https://www.gov.uk/world/brazil
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PROGRAME O SEU INTERCÂMBIO E BOA 
VIAGEM

Como você pôde ver, não existe idade certa para fazer intercâmbio. Sem-

pre é tempo de ter novas experiências de vida, aprender novos idiomas, 

conhecer pessoas de culturas diferentes e explorar lugares que sempre 

quis pelo mundo da melhor maneira: estudando e visitando in loco.

E se ainda não programou o seu intercâmbio, não perca tempo. Você 

sabia que, com o consórcio de serviços, você pode investir em uma carta 

de crédito que custeia toda a sua viagem para o estrangeiro? 

Com o UP Consórcios, você escolhe o valor e a quantidade de parce-

las e já começa a investir no seu estudo no estrangeiro. Não é preciso 

arcar com valores de entrada ou parcelas intermediárias. E, diferente 

das categorias convencionais de consórcio, não há cobrança de fundo 

de reserva, e a taxa de administração só passa a ser cobrada após a con-

templação. 

Só o UP Consórcios oferece essa facilidade toda para você planejar o 

seu intercâmbio sem comprometer demais o seu orçamento. Faça uma 

simulação no nosso site e boa viagem!

https://www.upconsorcio.com.br/blog/o-que-e-a-taxa-de-administracao-no-consorcio
https://simulador.upconsorcios.com.br/
https://simulador.upconsorcios.com.br/



