
Uma localização privilegiada, 
clima agradável, uma cultura de 
constante transformação e 
aprendizado constroem um país 
com muitas histórias para contar.
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No meio de paisagens incríveis existe um povo 
receptivo, uma atmosfera jovem e moderna, grandes 
escolas e universidades e tradições que vão desde a 
cerveja até as feiras gastronômicas e festivais de 
cinema. Uma potência econômica em constante 
crescimento e um país com variadas oportunidades que 
deveria ser seu destino de intercâmbio! 
 
Conheça 10 motivos para fazer intercâmbio na Alemanha 
e comece a preparar as malas para uma jornada de 
conhecimento, cultura e turismo.
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Localização 
estratégica

Uma potência 
econômica

1.

2.

A Alemanha está localizada na parte central da Europa Ocidental, com 

território extenso e saídas para vários países. O país faz fronteira com 

nada menos que 8 países, entre eles a França, a Suíça, a Holanda, a 

Bélgica e a República Tcheca. Com rotas curtas de ônibus, trem ou 

mesmo de avião ou carro você pode conhecer vários países europeus 

importantes e cheios de cultura para compartilhar. Além disso, por não 

estar tão ao norte, a Alemanha não tem um inverno tão rigoroso e é 

conhecida por suas cores marcantes na primavera.

A Alemanha é hoje a 4ª economia do mundo e a maior da Europa. Fazer 

intercâmbio em um país em constante crescimento e desenvolvimento 

abre um mar de possibilidades de carreira, de estudo e de vida. Várias 

das maiores empresas mundiais estão na Alemanha, entre diversas 

montadoras como BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen, a Allianz 

Seguros, a farmacêutica Bayer, a companhia aérea Lufthansa e a 

marca esportiva Adidas, entre várias outras.



Uma cidade pra 
cada gosto

3.

Escolher a Alemanha não é escolher um estilo único. Cada cidade tem 

sua própria história, cultura e personalidade, e você pode escolher a 

que mais combina com você. A capital Berlim é a maior cidade alemã e 

tem a segunda maior população. Atualmente é conhecida como o 

Silicon Valley alemão, por ser a segunda capital de startups da Europa. 

Repleta de florestas, parques, jardins, rios e lagos, além de museus e 

galerias de arte, Berlim se tornou um dos pontos turísticos mais 

populares do mundo, e um dos maiores centros de cultura, política e 

ciência da Europa. Uma outra cidade interessante é Hanover, capital e a 

maior cidade do estado alemão da Baixa Saxónia, a cidade fica nas 

margens do rio Leine, tem a maior área de exposições e feiras do 

mundo, motivo pelo qual sedia vários eventos de TI e de Indústrias. 

Com artes coloridas, mercados gastronômicos e uma vida universitária 

ativa, é uma cidade em constante mudança. Além dessas, outros 

lugares como Munique, Frankfurt e Hamburgo também possuem 

características únicas. 
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Escolas 
incríveis

A língua 
local

4.

5.

Não somente as universidades, mas as escolas de negócios da 

Alemanha são espetaculares. Conhecida mundialmente pela sua 

educação, não existe um local que exale tanto conhecimento e receba 

tão bem os estrangeiros. Um dos últimos estudos aponta que há mais 

de 350 mil estudantes estrangeiros na Alemanha. Algumas escolas 

como a Gisma, ensinam o alemão inclusive de forma online, para que 

você possa fazer parte do seu curso aqui no Brasil e depois partir para a 

Alemanha para fazer uma graduação, pós, mba ou mestrado. Outras 

escolas focadas em negócios e inovação, como a BSBI e a Arden, 

também dão aulas em inglês ao passo que você estuda alemão dentro 

da escola, para melhorar sua comunicação e, claro, ter maior 

possibilidade de conseguir um emprego na sua área.

O alemão é uma língua milenar incrível que deu origem ao inglês, então 

se você já fala inglês, saiba que uma perninha no alemão você já tem. O 

país que é a nacionalidade de tantos escritores, poetas, filósofos e 

sociólogos como Nietzsche, Kafka, Thomas Mann, Brecht e Jacob Grimm, 

deu origem não somente a milhares de histórias e romances como 

também foi berço de alguns dos compositores mais importantes da 

história, como Beethoven, Mozart, Bach e Händel. Para divulgar essa 

cultura, a Alemanha tem cursos de alemão para estrangeiros e 

incentivos para quem atingir um nível B2, que incluem o pagamento 

total da sua graduação.



Qualidade 
de vida

Cultura 
nas ruas

6.

7.

Um país com tantas qualidades também tem que ser conhecido pela 

composição equilibrada de trabalho, lazer e estudos. O custo de vida na 

Alemanha é surpreendentemente interessante, principalmente se 

comparado a capitais próximas como Paris, Londres e Madrid. O 

transporte público é excelente, a segurança nas ruas é um grande 

diferencial do país, que tem baixos índices de crimes e violência, e a 

gastronomia de alta qualidade tem um custo acessível. Apesar de não 

ser um país com a cultura de compras, é um excelente lugar para se 

comprar artigos como livros, discos, vinhos, roupas e até mesmo 

cosméticos, graças a fábricas locais como a da Nívea. Com várias 

opções de lazer, cinemas, restaurantes, feiras e festivais, a Alemanha 

sabe equilibrar a vida diurna e noturna muito bem.

Com tantos acontecimentos históricos, a Alemanha tem sua cultura 

marcada em suas ruas, com diversos monumentos, museus, castelos, 

igrejas e universidades que fizeram história. Além disso, a cultura 

gastronômica é tão forte no país que se vê restaurantes de todos os 

estilos e nacionalidades, fora as feiras sazonais que trazem os biscoitos, 

chocolates, cervejas e doces para as ruas. Outra característica 

marcante é a arte de rua, com grafites, pinturas e esculturas 

compondo as ruas do país.
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Facilidade 
nos vistos

8.
Para morar na Alemanha, estudar e até mesmo conseguir um trabalho, 

é possível conseguir vistos permissivos duradouros que podem até 

mesmo ser transformados em residência permanente. Enquanto a 

maioria dos vistos é requerida no Brasil, os vistos alemães são 

conseguidos lá mesmo, durante a viagem. Depois de entrar no país, o 

que pode ser feito somente com o passaporte brasileiro válido, sem 

necessidade de nenhuma autorização extra, você terá 90 dias para 

validar o seu visto no centro de apoio ao estrangeiro munido de todos 

os documentos para realizar a solicitação de residente temporário. 

Você pode fazer sua matrícula nas escolas remotamente com o 

acompanhamento de uma Agência de Intercâmbio especializada, 

como a Challenge, que irá te ajudar com os trâmites, contatos internos 

e com toda a documentação necessária. Com a confirmação da sua 

matrícula na escola, seu seguro de saúde contratado, comprovante de 

residência e uma conta bancária aberta com um valor bloqueado, você 

já pode requerer seu visto.



Permissão 
de trabalho

Possibilidade de 
residência permanente

9.

10.
São diversas possibilidades considerando tempo de moradia no país, 

seu nível de conhecimento do idioma alemão (você precisará de nível 

B1), sua graduação de nível superior no país, tempo e tipo de trabalho e 

contribuição com a economia local.  

Com relação ao trabalho e estudo, algumas delas são: você pode 

solicitar a residência permanente após trabalhar, recolher impostos e 

receber pelo menos 450 euros por mês por 4 anos ou, se fechar 21 

meses de trabalho ganhando 55.000 euros ao ano, também torna-se 

elegível à residência permanente. Lembrando que se for casado, seu 

cônjuge também pode trabalhar na Alemanha e seus filhos poderão 

estudar gratuitamente.

Sendo um estudante na Alemanha, você tem direito a trabalho 

remunerado de até 20h semanais, o que pode te render um bom valor 

em Euros para lazer, turismo ou mesmo para economizar. Após o curso, 

você também terá 18 meses para procurar um trabalho na sua área 

dentro da Alemanha. Isso significa que você terá um visto do tipo Job 

Seeker, ou procurando emprego, até encontrar algo que seja na área 

em que se formou. Por exemplo, você pode trabalhar em uma franquia 

como o Starbucks tanto durante seus estudos quanto nesse período de 

18 meses até encontrar algo do seu ramo de formação. Depois de 

conseguir um emprego na área de seu curso, você poderá renovar seu 

visto de trabalho comprovando o vínculo empregatício com a área de 

estudos recém concluída.



E então, o que achou 
dos nossos motivos para 
fazer intercâmbio para 
a Alemanha?

Se tudo isso faz 
sentido para você, 
se  
para começar o processo 
e realizar o sonho de 
fazer seu intercâmbio na 
maior potência europeia!

CADASTRE AQUI!
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agência de intercâmbio com foco em 
orientação educacional e de carreiras.
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