Cursos de Inglês no Exterior
Programas de Estudo e Trabalho
Aprenda na prática a falar o idioma mais popular do mundo
enquanto trabalha e adquire experiência internacional.
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2be Study

ESPECIALISTAS EM INTERCÂMBIO EDUCACIONAL
Fundada em 2003, a 2be Study Group vem crescendo no segmento de
educação internacional no Brasil, oferecendo o intercâmbio ideal para todas
as fases da sua vida.

+ TRADIÇÃO
MAIS DE 14 ANOS TRABALHANDO PARA TRANSFORMAR
O SEU SONHO DO INTERCÂMBIO EM REALIDADE.

300 ESCOLAS
EM 50 PAÍSES

A 2be Study trabalha apenas com
as melhores e mais qualificadas
instituições educacionais do mundo,
com parceiros e organizações

ATENDIMENTO COMPLETO
Nossos consultores atuam
utilizando sua própria experiência
internacional para aconselhar os
futuros intercambistas em sua
jornada. Eles vão ajudá-lo a escolher
desde o programa até o visto, voos,
acomodação e a volta para casa.

reconhecidos mundialmente.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

AS MELHORES OPÇÕES
PARA O SEU FUTURO.

Nossa maior vontade é que você
viaje. Portanto fazemos tudo para
que isso aconteça! Conte com a

A ÚNICA AGÊNCIA DE
INTERCÂMBIO BRASILEIRA
A GANHAR O PABA
INTERNATIONAL AWARDS.
Em 2014 tivemos o prazer de
ganhar o Premier Agency Business
Awards, prêmio que é dado às
maiores instituições de educação
internacional do mundo, pelo
excelente atendimento aos nossos
clientes. Para saber mais acesse
www.cpiea.com

gente para facilitar o pagamento de
seu intercâmbio!

PARCEIROS RECONHECIDOS NA INDÚSTRIA
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POR QUE DEIXAR A GENTE
TE LEVAR PARA VIVER
ESTA EXPERIÊNCIA?

1

EXPERIÊNCIA: MAIS DE 14
ANOS ESPECIALIZADOS EM
INTERCÂMBIOS DE LONGA
DURAÇÃO.

2

RECONHECIMENTO: A ÚNICA
AGÊNCIA DE INTERCÂMBIO
BRASILEIRA A GANHAR O
PRÊMIO PABA.

3

GRANDE LEQUE DE ESCOLAS
DE EXTREMA QUALIDADE.
Desenvolvemos ao longo de sua
existência um criterioso sistema para

Desde quando inauguramos a nossa

Em 2014 conquistamos o concorrido

seleção de parceiros e escolas e hoje

primeira unidade temos lidado com

prêmio que é dado apenas às

possuímos um relacionamento muito

o público que deseja crescer na

maiores agências de intercâmbio do

próximo com estas instituições. São

carreira profissional, fazendo assim

mundo, promovido anualmente no

escolas e universidades certificadas

intercâmbios de períodos longos. Por

Canadá pela associação Canadian

por órgãos competentes apresentam

este motivo adquirimos experiência

Premier International Education

reconhecido compromisso de

na aplicação de vistos complexos e

Awards. É o reconhecimento da

qualidade dos seus programas e

ao mesmo tempo conseguimos os

seriedade e credibilidade da empresa

oferecem suporte ao participante

melhores preços com instituições de

internacionalmente. Premiação da

durante sua vivência no exterior.

ensino mais renomadas do mundo.

qual temos muito orgulho.

4

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO A TODAS AS
SUAS NECESSIDADES.
Os nossos consultores são
profissionais com grande
conhecimento e vivência em

5

SUPORTE DO INÍCIO AO FIM
DE SEU INTERCÂMBIO.
Nós garantimos o apoio integral e
constante ao estudante,
desde a assessoria para a escolha do

6

GRANDE VARIEDADE DE
PROGRAMAS E FORMAS DE
PAGAMENTO.
Oferecemos Programas que
atendem aos diferentes interesses

programa até a orientação de

e necessidades. Cursos de idiomas

educação internacional. São ex-

pré-embarque, aplicação de vistos e

em mais de 20 países, com opções

intercambistas, formados no

pós venda. Você encontrará suporte

semanais de datas de início, duração,

Brasil e no exterior e amplamente

no destino escolhido em qualquer

carga horária e tipo de acomodação.

capacitados para avaliar e identificar

uma de nossas lojas fora do país, e

Programas de línguas, preparatórios

os interesses e as necessidades do

participará de eventos, seminários e

para exames, combinados com áreas

participante e oferecer a opção que

workshops para te ajudar a encontrar

de interesse ou para profissionais,

melhor atenda às suas expectativas.

emprego.

tudo isso com diversas modalidades
de parcelamento.
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CURSO DE INGLÊS COM
OPORTUNIDADE DE TRABALHO
REMUNERADO

Duração do
Programa
A partir de 4 meses,
podendo ser
estendido por até
4 anos no período
escolhido.

Que tal aprimorar o inglês e ainda adquirir experiência de trabalho internacional?
Combinar o estudo do idioma ao trabalho
é uma experiência única e valiosa. Além de
receber salário que ajuda a custear o seu
intercâmbio e muitas vezes economizar,

a vivência do trabalho permite uma
total imersão no idioma e cultura do
país, tornando o desenvolvimento da
proficiência da língua muito mais rápido.

NEW ZEALAND
REQUISITOS PARA
TRABALHAR
VISTO

Estudante
Para curso de inglês, não é exigido conhecimento
prévio. Para cursos profissionalizantes, o nível
intermediário é requerido.

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

De 16 semanas a 24 semanas de curso de inglês +
duração do curso profissionalizante que pode ser
de 6 meses a 2 anos.

CARGA HORÁRIA

Preço médio: a partir de R$ 799 por mês*

Cursar no mínimo 16 semanas de curso de inglês,
profissionalizante ou superior.

NÍVEL MÍNIMO DE
INGLÊS

SALÁRIO MÍNIMO*

Sem contar o benefício de incluir no
currículo uma experiência de trabalho
no exterior, e as futuras oportunidades
existentes de migrar para o país escolhido.

NZ$ 14.25 por hora**
Durante o período de estudo, é possível trabalhar
por até 20 horas semanais. Durante as férias não
há limite de horas.

CIDADES
DISPONÍVEIS

Auckland, Wellington e Christchurch, Queenstown,
Taurunga, Nelson e Invercargill.

ESCOLAS
DISPONÍVEIS

Embassy English, Kaplan
International English, NZLC – New Zealand
Language Centres e muitas outras.
**dados de 2017

*varia de acordo com o programa escolhido e cotação da moeda

INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO
Se você está à procura de um
intercâmbio que possa mudar a sua
vida, e não quer escolher aqueles
países tradicionais, arrume suas
malas e siga para um intercâmbio
na Nova Zelândia, é bom demais!
O país está situado a sudoeste do
Oceano Pacífico, a cerca de 2000
quilômetros da Austrália, separados
pelo do mar da Tasmânia e os seus
vizinhos mais próximos ao norte
são a Nova Caledônia, Fiji e Tonga.
É um país maravilhoso, moderno,
desenvolvido e com um ritmo de
vida tranquilo e sem tanto estresse.
Nos diversos rankings mundiais, a
Nova Zelândia se classifica sempre

com ótimas posições em quesitos
como desenvolvimento humano,
qualidade de vida, alfabetização,
educação pública, facilidade de
fazer negócios, falta de corrupção,
liberdade de imprensa, entre outros.
Tem um povo hospitaleiro, onde
a maioria da população é de
ascendência europeia, sobretudo
britânica. Possui uma economia
de primeiro mundo, aventura a
perder de vista e uma infinidade de
costumes e tradições que vão te
fazer repensar a sua vida. Quando
você voltar, certamente será uma
pessoa melhor.

VANTAGENS DE VIAJAR PARA LÁ
V

Valor abaixo da média se comparado com outros
destinos devido ao dólar mais barato. Estude em escolas
renomadas mundialmente por valores acessíveis.

V

É muito comum a prática de esportes radicais e
aventura. Conheça vulcões, montanhas cobertas de
neve, praias ensolaradas, rochas, parques naturais, lagos
de água cristalina em um só país.

V

Qualidade de vida incomparável. O país está no topo dos
melhores rankings do mundo.

V

Estique a viagem e conheça o sudeste asiático. Camboja,
Vietnã, Malásia, Indonésia e Tailândia estão a apenas
algumas horinhas de voo de lá.

V

O visto de estudante te dá a possibilidade de trabalhar
enquanto estuda, e se você vai ficar até 3 meses não há
a necessidade de visto.
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“

DEPOIMENTO DO INTERCAMBISTA

Trabalhar foi essencial para adquirir fluência
e vocabulário do dia a dia, além de me
ajudar a custear as despesas
no período de intercâmbio.
Samuel Oliveira, Intercambista 2be Study em Auckland, Nova Zelândia.

AUSTRALIA
REQUISITOS PARA
TRABALHAR
VISTO

Estudante
Para curso de inglês, não é exigido conhecimento
prévio. Para cursos profissionalizantes, o nível
intermediário é requerido.

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

De 16 semanas a 24 semanas de curso de inglês +
duração do curso profissionalizante que pode ser
de 6 meses a 2 anos.

CARGA HORÁRIA

Preço médio: a partir de R$ 949 por mês*

Cursar no mínimo 16 semanas de curso de inglês,
profissionalizante ou superior.

NÍVEL MÍNIMO DE
INGLÊS

SALÁRIO MÍNIMO*

”

AUD$ 18,50 por hora*
Durante o período de estudo, é possível trabalhar
por até 20 horas semanais. Durante as férias não
há limite de horas.

CIDADES
DISPONÍVEIS

Adelaide, Brisbane, Byron Bay, Cairns,
Darwin, Gold Coast, Melbourne, Perth, Sunshine
Coast e Sydney.

ESCOLAS
DISPONÍVEIS

Embassy, Eurocentres, ILSC, ELC, Kaplan, Lexis,
Navitas, TAFE, Greenwich, Barton, Browns e outras.
**dados de 2017

*varia de acordo com o programa escolhido e cotação da moeda

INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO
Definitivamente o melhor destino
para estudar, trabalhar e viver
seu intercâmbio é a Austrália.
Localizada na Oceania, mais da
metade do país é desértica, havendo
população apenas na costa.
Popularmente conhecida por ser
a terra dos coalas e cangurus, o
país exala beleza e bem-estar.
Com clima tropical, o país é famoso
pelas praias belíssimas e um mix
de nacionalidades que você só
encontra do outro lado do mundo.
A Austrália é para todos os
gostos! O país abriga desde praias
paradisíacas, desertos, florestas
tropicais a cidades modernas com
alguns dos melhores museus,
cinemas e restaurantes do mundo,
não vai faltar opção para você se
divertir estudando.
Destino perfeito para quem procura
qualidade de vida. Quando o seu
programa de intercâmbio acabar,

você pode renovar seu visto e assim
estender sua permanência com
os mesmos direitos que já tinha
anteriormente podendo continuar
estudando e trabalhando no país
por até 4 anos.
Devido a pouca idade do país e a
grande demanda de profissionais
qualificados, a Austrália oferece
também diversos programas de
migração para o país. Caso você
goste de lá, pode procurar se
inscrever nestes programas para
que você tenha no futuro um visto
permanente, ou se torne cidadão
Australiano. Para participar destes
programas é importante estar
qualificado de acordo com o que
o país pede e sua profissão estar
em demanda em um certo estado
ou região específica. Para mais
informações acesse o site do
governo Australiano: www.border.
gov.au

VANTAGENS DE VIAJAR PARA LÁ
V

É um prato cheio para quem curte verão e praia.
Curta o verão todos os dias da semana, surfando,
mergulhando e aproveitando tudo que a estação tem de
melhor para oferecer.

V

Qualidade de vida incomparável. O país está no topo
dos melhores rankings do mundo.

V

Estique a viagem e conheça o sudeste asiático:
Camboja, Vietnã, Malásia, Indonésia e Tailândia são
apenas algumas horinhas de voo de lá.

V

O visto de estudante te dá a possibilidade de trabalhar
enquanto estuda, e se você não quiser voltar pode
estender o visto por lá.

V

Oferece programas de migração para profissionais
qualificados, caso você goste de morar lá e não queira
mais voltar.

V

É possível encontrar oportunidades de emprego em
sua área de atuação. A Austrália é um país muito novo,
por isso está repleto de oportunidades. Sabemos que
você é um jovem qualificado e está procurando crescer
em sua carreira profissional. As empresas australianas
valorizam o estudante brasileiro pois além de serem
muito qualificados, costumam trabalhar duro.
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MUITO
IMPORTANTE!

“

V
V

A idade mínima para participar deste programa é 18 anos.

V

A busca pela oportunidade de trabalho é de responsabilidade do próprio estudante; a escola não se
responsabiliza pela colocação do aluno.

O trabalho realizado será remunerado e geralmente é na área de atendimento ao público (hotéis,
restaurantes, lojas etc.).

Após trabalhar com atendimento ao público,
tive ótimas oportunidades profissionais e
decidi que não voltaria para o Brasil tão
cedo. Renovei meu visto na 2be Study para
fazer um curso por mais 2 anos.
Jacqueline Marques, Intercambista 2be Study em Sydney, Austrália.

IRELAND
REQUISITOS PARA
TRABALHAR

VISTO

NÍVEL MÍNIMO DE
INGLÊS

”

Preço médio: a partir de R$ 449 por mês*

Cursar no mínimo 25 semanas de curso de
idiomas, profissionalizante ou superior.
Não há exigência de visto para sair do Brasil mas,
ao chegar na Irlanda, o estudante terá o prazo de
4 semanas para completar o seu registro junto ao
departamento de imigração.
Para curso de inglês, não há exigência de
conhecimento prévio.

DURAÇÃO DO
PROGRAMA

25 a 52 semanas.

SALÁRIO MÍNIMO

€9.25 por hora**

CARGA HORÁRIA

Durante o período de estudo, é possível trabalhar
por até 20 horas semanais. Durante as férias não
há limite de horas.

CIDADES
DISPONÍVEIS

Dublin, Galway, Cork e Limerick

ESCOLAS
DISPONÍVEIS

ISI Ireland, Eurocentres, Kaplan Intenational
English, Emerald Cultural Institute, Galway
Institute e Griffith College
**dados de 2017

*varia de acordo com o programa escolhido e cotação da moeda

INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO
A Irlanda, mais conhecida como
Ilha Esmeralda, é uma República
constitucional governada por um
chefe de Estado (presidente) e
possui cerca de 4,8 milhões de
habitantes. Apesar dos poucos dias
ensolarados no ano, o país figura
a 11º posição no ranking de maior
IDH – Índice de Desenvolvimento
Humano, onde a qualidade de vida
e a liberdade – tanto de imprensa
quanto econômica e política, são
destaque.

Referência em sistema educacional,
a Irlanda conta com grandes
instituições e Universidades no
país, seja na Capital Dublin,
Cork, Limerick ou em Galway. As
bicicletas são o transporte preferido
dos irlandeses para irem à escola,
inclusive nos dias friorentos que
chegam a –10º C.
O povo irlandês é por natureza
muito festeiro e curte diversão.
Gosta de receber brasileiros na
Irlanda e convive muito bem com
nossa cultura.

VANTAGENS DE VIAJAR PARA LÁ
V

É o destino mais em conta para estudar e trabalhar.
Caso o seu orçamento esteja apertado, considere a Irlanda
como opção.

V

Não precisa de trâmites de visto. Sem burocracia, você
só regulariza sua permanência quando estiver lá.

V

Estique a viagem e conheça muitos outros países da
Europa. Inglaterra, França, Espanha, Alemanha e outros
lugares incríveis estão alí do lado.

V

É o país sede de muitas empresas de tecnologia, gerando
muitos empregos e oportunidades. Que tal arrumar um
emprego na Apple, HP, Dell, Dropbox, Facebook, Google,
Yahoo!, Twitter, PayPal e IBM?

V

O povo Irlandês é um dos mais divertidos do mundo!
Divirta-se com uma das mais alegres nacionalidades e
culturas do mundo.
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Nossos intercambistas
NOSSO SUPORTE LOCAL
também contam com
FREE Welcome
serviços exclusivos V Uma recepção exclusiva onde receberá
informações sobre transporte público, sistema
e apoio de equipe
médico, realização da documentação para
especializada 2be
trabalho e abertura de conta bancária.
Study nas nossas lojas V FREE Workshop de trabalho
Ajudamos a encontrar um emprego nas áreas
da Irlanda e Austrália.
Quanto melhor e mais rápida
for a adaptação e familiarização
do estudante no novo destino,
maior será o aproveitamento do
intercâmbio e possibilidade de
colocação no mercado de trabalho.
A nossa equipe especializada e
com atendimento em português
auxiliará os intercambistas com
informações e dicas essenciais
para tornar a experiência ainda
mais proveitosa.

de hospitalidade, eventos, gastronomia, TI e
muitos outros.

V

FREE Happy hour

V

Acomodação

V

Renovação do Visto

Uma vez por mês levamos nossos estudantes
para um happy hour exclusivo para conhecer
gente nova.
Ajudamos a encontrar a acomodação ideal pra
você durante o período de intercâmbio.
Estenda o seu programa de intercâmbio para
até 4 anos e faça um curso profissionalizante
que acrescente na sua carreira profissional.

CANADA
REQUISITOS PARA
TRABALHAR
VISTO
NÍVEL MÍNIMO DE
INGLÊS
DURAÇÃO DO
PROGRAMA

Preço médio: a partir de R$ 1149 por mês*

Curso de graduação ou pós graduação. Somente
curso de inglês não dá permissão para trabalho.
Estudante com permissão para trabalho após
finalizar os estudos.
Intermediário a avançado
Em geral período superior a 12 meses

SALÁRIO MÍNIMO

CAD$ 11 a 13 por hora dependendo da cidade**

CARGA HORÁRIA

Estudantes que cursam graduação ou pós podem
trabalhar 20 horas por semana (meio período)

CIDADES
DISPONÍVEIS

Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary entre outras.

ESCOLAS
DISPONÍVEIS

ILSC, UMC, Greystone College, University of
Victoria, Stafford College, Inlingua, ILAC, entre
outras.
**dados de 2017

*varia de acordo com o programa escolhido e cotação do dólar

INFORMAÇÕES SOBRE O DESTINO
O Canadá é um dos destinos
mais procurados no mundo
por brasileiros que buscam a
experiência e o sonho de viver o
intercâmbio no Canadá.

São varias as vantagens em estudar
no Canadá. Além do nível de ensino
ser de altíssima qualidade, o
Canadá é um país extremamente
seguro para se viver.

Considerado um país de primeiro
mundo, é ideal para quem
busca educação de qualidade,
oportunidade de trabalho e
atividades esportivas, além da
facilidade de se entrar no país – o
que é uma e vantagem e tanto
aos estudantes que escolhem
fazer seu intercâmbio no Canadá.

Não é a toa que o Canadá é
considerado o país mais educado
do mundo. Por esse e outros
motivos que os brasileiros optam
pelo destino principalmente por
fazer fronteira com os Estados
Unidos, possibilitando pequenas
viagens durante o intercâmbio.

VANTAGENS DE VIAJAR PARA LÁ
V

Aprenda dois idiomas em um só destino. O idioma oficial
do país é Inglês, porém você pode ir também para a
província de Quebec e aprender Francês.

V

Dólar mais barato. O valor para ir do Brasil para lá pode ser
até um pouco maior se comparado a outros destinos como
Europa, mas viver no país se torna mais em conta devido ao
baixo valor de dólar.

V

Oferece programas de migração para profissionais
qualificados, caso você goste de morar lá e não queira
mais voltar.

V

Estique a viagem e conheça várias cidades dos EUA:
Seattle, New York, Philadelphia, Washington, Chicago,
Minnesota, Portland e muitas outras cidades estão a
apenas algumas horinhas de voo de lá.
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Intercâmbio
ONDE ESTAMOS
São Paulo
Head Oﬃce
Rua Alexandre Dumas, 1601 cj. 121/123.
Edifício Stelvio Mazza.
Chácara Santo Antônio. São Paulo- SP
CEP: 04717-004

Unidade Jardins
Alameda Jaú, 72 – conjunto 81 –
Jardim Paulista, São Paulo – SP
T: (11) 3061-5124

Unidade Morumbi
Rua dos três irmãos, 310 – CJ. 104,
Morumbi, São Paulo – SP
T: (11) 2369-9169

Unidade Tatuapé
Avenida Conselheiro Carrão, 1077
Sala 608, Vila Carrão, São Paulo – SP
T: (11) 97721-7862

Campinas
Rua dos Bandeirantes, 296,
Cambuí, Campinas – SP.
T: (19) 3324 7255

Rio de Janeiro
Av. das Américas, 500, Bloco 8,
129, Shopping Downtown,
Barra da Tijuca - RJ
T: (21) 3687 8194

Ribeirão Preto

Lj

São Bernardo do
Campo

Austrália

Rua José Versolato, 111, Centro

103 / 299-305, Sussex Street,
Sydney NSW 2000
+61 414 718 693
sydney@2bestudy.com.au

Sydney

São Bernardo do Campo - SP
T: (11) 3907 0343

Curitiba

Brisbane

Av. República Argentina, 1228, Sala
2605 - Edifício Torre Attivita
Água Verde, Curitiba - PR
T: (41) 3095-9294

Level 18, 324 Queen Street,
Brisbane QLD 4000
+61 426 539 595
brisbane@2bestudy.com.br

Brasília

Melbourne (Opening on 01/11)

Av. Araucárias 1525, 1° piso, loja 51,
Metrópole Shopping. Águas Claras.
Brasília – DF
T: (61) 3567 5352

Level 12, 227 Collins Street
Melbourne, VIC 3000
+61 414 718 693
melbourne@2bestudy.com.br

Joinville
Rua Expedicionario Holz, 170, sala 20,
Terreo, Atiradores - Joinville/ SC
T: (47) 3031-7171

Recife
Unidade Boa Viagem

Irlanda
Dublin
Mary’s Abbey – Dublin 7
+353 1 87 19413
contato@2bestudy.com.br

Av. Conselheiro Aguiar, 1560 Galeria
Santa Maria, Loja 4 , Boa Viagem
Recife - PE
T: (81) 3019-1166

Unidade Jaqueira

Rua do Futuro, nº 858 - Loja 8
Jaqueira. Recife - PE
Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1520
(81) 3040-2324
Sala 401. Jardim Canadá,
Cursos
de– Inglês
no Exterior
Ribeirão
Preto
SP
T: (16) 3441 4226

INSTAGRAM
@2bestudyintercambio

FACEBOOK
@2bestudy
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Cursos de Inglês no Exterior

CONTATO
2bestudy.com.br
contato@2bestudy.com.br
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