
A MELHOR
EXPERIÊNCIA EM 
INTERCÂMBIO



O QUE VOCÊ ESTÁ
ESPERANDO?

É TEMPO DE SER 
DO TAMANHO 

DOS SEUS SONHOS.
REINVENTE-SE.

COLOQUE O 
PÉ NA ESTRADA 
E TRANSFORME 

A SUA VIDA. 
A ESCOLA É O MUNDO, 

 A HORA É AGORA!
JUST GO!          



O STB FOI FUNDADO COM O OBJETIVO DE ENVIAR ESTU-
DANTES BRASILEIROS AO EXTERIOR PARA APRENDER UM 
NOVO IDIOMA E TER UMA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 
ÚNICA. COM UM TIME QUE AMA O QUE FAZ, O STB SE TOR-
NOU A MAIOR E MAIS RESPEITADA EMPRESA DAS AMÉRICAS 
NO SEGMENTO DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL.

Hoje, estamos em mais de 45 cidades brasileiras com 
70 escritórios, além do STB Austrália, em sydney 
e melbourne. 

A NOSSA MISSÃO
a nossa missão é proporcionar produtos e serviços 
que ampliem as possibilidades a estudantes e profis-
sionais nas escolhas de seus caminhos para a edu-
cação formal e extracurricular, colocando-os na 
vanguarda intelectual do nosso país.

O VALOR DA EXPERIÊNCIA É UMA DAS MAIS IMPORTANTES 
FILOSOFIAS DO STB.  

A NOSSA HISTÓRIA
DESDE 1971

TRANSFORME O MUNDO EM SUA ESCOLA.



EQUIPE STB  BRASIL

TRABALHAMOS PARA 
QUE A EDUCAÇÃO 

INTERNACIONAL SEJA 
ACESSÍVEL AO MAIOR 

NÚMERO DE PESSOAS NO 
NOSSO PAÍS. ABRIMOS 

AS PORTAS PARA AS 
OPORTUNIDADES NO 
EXTERIOR DE FORMA 
SIMPLES E OBJETIVA, 
CONTRIBUINDO PARA 

QUE O SONHO SE TORNE 
REALIDADE.

“

”



MANIFESTO

A MELHOR VIAGEM AINDA 
ESTÁ POR VIR!

PLANEJAR UMA VIAGEM É 
SIMPLES. O EXTRAORDINÁRIO É 
CONSTRUIR EXPERIÊNCIAS.

O mundo ainda é o melhor 
site de relacionamentos. 
Be a student. Travel!

PARA SER UM CIDADÃO DO 
MUNDO, PRECISAMOS SAIR DA 
NOSSA ZONA DE CONFORTO.

nossa maior responsAbili-
dade é oferecer escolas e 
parcerias de qualidade e 
excelência acadêmica.

VOCÊ SEMPRE VOLTA DIFERENTE 
DE UMA VIAGEM!

É PRECISO SE SUPERAR SEMPRE,  
ENCONTRANDO O PROGRAMA 
CERTO PARA O ESTUDANTE 
CERTO – INDEPENDENTEMENTE 
DE IDADE, PERFIL E BUDGET! 

OS LIMITES SÃO APENAS BARREI-
RAS QUE CONSTRUÍMOS PARA 
NÓS MESMOS. ESTUDE, VIAJE E 
QUEBRE-OS!

UM TIME QUE AMA O QUE FAZ 
QUER SEMPRE FAZER MELHOR!

Liberdade e segurança 
estão sempre em primeiro 
lugar, o tempo todo. 
Porque ser livre é a maior 
riqueza do ser humano.

no STB, 
ACREDITAmos 
QUE...



11 MOTIVOS

O STB
PARA ESCOLHER

São mais de 45 anos ajudando brasileiros a viverem experiên-
cias extraordinárias; oferecendo excelência no atendimento 
antes, durante e após a viagem. Cerca de 80% dos clientes que 
viajam conosco chegaram ao STB por meio de indicação!

Praticamos exatamente os mesmos valores das escolas e uni-
versidades parceiras em todo o mundo! O STB trabalha com 
programas de intercâmbio para todos os bolsos, com opções 
de parcelamento e promoções exclusivas. 

EXCELÊNCIA EM 
INTERCÂMBIO CUSTO X BENEFÍCIO

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO ONE STOP SHOP

TIME DE
ESPECIALISTAS SUPORTE

01 04

02 05

03 06

Acreditamos que cada pessoa é única e, por isso, enten-
demos a importância de uma entrevista detalhada para 
levantar aspirações, metas e preferências para oferecer o 
melhor e mais adequado programa para cada perfil.

Já pensou em entrar no STB e resolver tudo o que precisa de 
uma só vez? Oferecemos tudo para uma viagem completa: 
cursos, passagens aéreas, seguro-viagem internacional, transfer, 
reserva de acomodações, assessoria para vistos, cartão de débito 
pré-pago internacional e até a carteirinha de estudante ISIC.

Para garantir que estamos oferecendo a opção certa, trabalha-
mos apenas com times de especialistas. Todos viajam constan-
temente para participar dos programas e conhecer a fundo 
todo o nosso portfólio, proporcionando a melhor experiência 
no exterior para os nossos estudantes.

Estamos presentes durante todo o período da viagem, desde o 
primeiro atendimento até o retorno ao Brasil, disponibilizando 
profissionais para atendimentos por e-mail, WhatsApp, telefo-
nes de emergência ou, dependendo da situação ou destino, 
até mesmo presencial.



A escolha dos nossos parceiros internacionais passa por 
uma seleção rigorosa e especializada. Temos parcerias com 
as mais importantes instituições do mundo, como EC, 
Embassy, Eurocentres, Kaplan, New York Film Academy, 
ELS, Study Group e INTO. Oferecemos programas de ensi-
no superior e de férias em algumas das melhores universi-
dades do mundo, como Yale, Columbia University, UC San 
Diego, UCLA, UC Berkeley, Trinity College,  University of 
the Arts London e Istituto Marangoni.

O STB foi escolhido pela Walt Disney World Company 
como recrutador exclusivo no Brasil de seus programas 
de trabalho. Somos também o único parceiro brasileiro do 
New York Times Education.

UNIVERSIDADES E 
ESCOLAS INTERNACIONAIS 
DE PRIMEIRA LINHA

PARCERIAS
EXCLUSIVAS

RECONHECIDAPOR 
PRÊMIOS E ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS

INFORMAÇÃO

ESCRITÓRIOS NA IRLANDA 
E NA AUSTRÁLIA

07 09
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11O STB é membro da ALTO (Association of Language Tra-
vel Organization) e  da WYSTC (World Youth and Student 
Travel Conference). Também recebemos importantes prê-
mios, como a Melhor Operadora de Cursos no Exterior, 
pela Viagem e Turismo, o Prêmio TOP Educação e a Mel-
lhor Empresa de Intercâmbio, do Datafolha.

Patrocinamos o G.A.T.E. (Global Access Through Educa-
tion), uma iniciativa cuja missão é reunir palestrantes e ex-
positores das principais instituições de ensino do mundo 
para compartilhar conteúdo genuíno de educação interna-
cional, trazendo novas perspectivas sobre desenvolvimen-
to pessoal e profissional.

Nossos escritórios em Sydney e Melbourne são pontos de 
apoio e consultoria para estudantes brasileiros, oferecendo 
todo o suporte necessário durante a estadia no país.



INTERCÂMBIO



QUAL A DURAÇÃO e carga 
horária?
Você decide por quanto tempo quer 
estudar e qual a carga horária  ideal. 

QUANTO TEMPO É 
NECESSÁRIO PARA APRENDER 
UM IDIOMA?
A primeira pergunta a fazer é onde 
você está e aonde quer chegar. 
Normalmente, para uma pessoa com 
nível de idioma básico, por exemplo, 
recomendamos um tempo mínimo 
de 24 semanas para ter fluência. Vale 
lembrar que cada um tem seu tempo 
e estilo de aprendizado.

COMO É A ACOMODAÇÃO?
O local varia de acordo com a cidade 
e a escola na qual você vai estudar. 
As acomodações podem ser casas 
de família (homestay), campus 
universitário, residência estudantil, 
apartamentos e hotéis.

QUE CURSOS O STB OFERECE?
Com o STB, você pode aprender sete 
línguas diferentes: inglês, espanhol, 
francês, alemão, italiano, chinês e 
japonês em mais de 20 países, como 
África do Sul, Alemanha, Argentina, 
Canadá, Chile, China, Espanha, Estados 
Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, 
Japão, Malta e Nova Zelândia.

EM QUAIS INSTITUIÇÕES?
O STB oferece cursos nas 
melhores escolas e mais renomadas 
universidades, como Kaplan, EC, ELS, 
Eurocentres, Embassy English, ILSC, 
Columbia University, University of 
California, University of Auckland, 
UAL - University of the Arts 
London e University of Victoria.

QUAL NÍVEL MÍNIMO DE 
CONHECIMENTO NO IDIOMA É 
PRECISO TER PARA FAZER UM 
CURSO NO EXTERIOR?
Há cursos desde o nível básico 
(para quem não conhece o idioma); 
intermediário (para quem já tem algum 
conhecimento na gramática e até arrisca 
algumas frases), ou avançado (para quem 
já tem conhecimento prévio no idioma, 
mas deseja melhorar a fluência).

CURSOS DE IDIOMAS
NO EXTERIOR

A PARTIR DE 16 ANOS



Aprimore o vocabulário mais 
usado na sua profissão e ganhe
fluência no idioma escolhido

PARA QUEM?
Para profissionais que desejam de-
senvolver a fluência em alemão, es-
panhol, francês ou inglês, aprenden-
do ou aprimorando o vocabulário 
específico utilizado em sua profissão 
ou na área na qual deseja trabalhar. 

ONDE?
Os cursos com foco em profissões 
podem ser encontrados em países 
como Estados Unidos, Austrália, Bél-
gica, Inglaterra, Irlanda, França, Ale-
manha, África do Sul, Canadá, Nova 
Zelândia e Espanha.

INFORMAÇÕES BÁSICAS:QUAL A DURAÇÃO?
A duração de cada curso pode va-
riar de uma a 12 semanas.

EM QUAIS ÁREAS? 
Oferecemos cursos para as seguintes 
áreas: aviação, direito, engenha-
ria, executivo, finanças, gestão 
de projetos, marketing e comuni-
cação, medicina e saúde, teacher 
training, turismo e hospitalidade. 

1  A  12  SEMANAS

HOMESTAY,  CAMPUS,
RESIDÊNCIA ESTUDANTIL,
HOTÉIS,  APARTAMENTOS

IDIOMA INTERMEDIÁRIO 
A AVANÇADO 

IDIOMA COM 
FOCO EM 
PROFISSÕES

A PARTIR DE 21 ANOS



Já pensou em conhecer novos lugares, 
praticar seu esporte preferido e ain-
da melhorar o idioma ao lado das 
pessoas que você mais ama?

PARA QUEM? 
Os programas familiares são criados 
especialmente para pais que que-
rem compartilhar experiências 
de intercâmbio com seus filhos ao 
mesmo tempo em que incluem 
novos talentos no currículo. Esses 
programas são criados sob medida 
para o estilo e as necessidades de 
cada um: o STB  oferece assessoria 
para montar a viagem de acordo 
com o perfil da família e, durante o 
período em que estiverem lá, terão 
todo o acompanhamento necessá-
rio para as férias perfeitas.

INFORMAÇÕES BÁSICAS:ONDE?
Pais e filhos podem desfrutar dos 
programas familiares em todos os 
destinos que o STB oferece, como 
Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, 
Canadá e muitos outros. 

QUAL A DURAÇÃO?
Dependendo do programa e do 
destino escolhido, os programas po-
dem durar de 1 a 12 semanas. 

COMO FUNCIONA?
Na hora de estudar, cada um tem seu 
espaço. Os programas são divididos 
por idade, com atividades personali-
zadas para cada faixa etária. Mas de-
pois delas ou aos finais de semana, 
todos poderão visitar juntos as me-
lhores atrações culturais, históricas e 
esportivas do destino. 

1  A  12  SEMANAS

HOTÉIS,  APARTAMENTOS 
E HOMESTAY

IDIOMA BÁSICO 
A AVANÇADO 

FAMÍLIAS COM FILHOS A PARTIR DE 6 ANOS

PROGRAMAS 
PARA FAMÍLIAS



“Fazer o intercâmbio não é apenas estudar fora do país. É viver 
a diferença, provar o novo, ampliar conceitos e, sobretudo, 
crescer. Vivenciar o estilo de vida de outro país é muito 
enriquecedor. Certa vez, em uma aula na Embassy English 
Greenwich, foi proposto que saíssemos à rua para entrevistar 
os britânicos sobre o estilo de vida deles. Conseguimos coletar 
várias entrevistas e, depois, viramos notícia no próprio blog 
da escola. Enquanto estava em Londres, usei muito o Tripbox. 
Era lá que eu encontrava dicas de lugares, informações locais, 
descobria restaurantes, feiras, atrações, além de entender mais 

sobre o comportamento e a cultura locais. O intercâmbio 
muda a nossa vida pessoal e profissional de muitas formas. 
O contato com as mais distintas etnias e nacionalidades 
nos faz compreender melhor as diferenças, as culturas, o 
mundo. Tive contato com quase 20 nacionalidades diferentes. 
Isso contribuiu profundamente para minha carreira. Uma coisa 
é estar dentro da própria nação, tomando decisões. Outra coisa 
é você estar numa terra estrangeira, lidando com pensamentos 
e dogmas que podem ser totalmente opostos aos seus. Isso 
credencia você para muitos outros desafios dali por diante.”

Wllyssys 
Wolfgang
32 anos, jornalista e cineasta, fez curso de inglês
na Embassy english Greenwich, em Londres

UM PASSO ALém para ser um 

profissional de sucesso



IDIOMA
   HOBBY

Que tal aprender inglês fazendo
mergulho na Austrália ou
estudando negócios da moda
em Londres?

PARA QUEM?
A dobradinha Idioma + Hobby é 
ideal para quem deseja conciliar os 
estudos com sua atividade ou área 
de interesse favorita. 

ONDE?
Você pode escolher fazer seu pro-
grama em países como Austrália, Ar-
gentina, Inglaterra, Estados Unidos, 
Espanha, França, Inglaterra e Japão. 

QUAL A DURAÇÃO?
Os cursos têm durações variadas, com 
opções que vão de uma a 12 semanas.

EM QUAIS ÁREAS? 
Que tal aprender inglês enquanto 
mergulha ou surfa na Austrália? E 
aprender espanhol enquanto esquia 
no Chile? Você pode escolher entre 
áreas como espanhol + flamenco na 
Espanha ou espanhol + tango na Ar-
gentina, italiano + história da arte em 
Florença e francês + gastronomia em 
Paris. E tudo isso em grandes institu-
ições: você pode estudar inglês + 
cool hunting na Central Saint Mar-
tins ou inglês + negócios da moda 
na London College of Fashion.

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

1  A  12  SEMANAS

HOMESTAY,  CAMPUS,
RESIDÊNCIA ESTUDANTIL,
HOTÉIS,  APARTAMENTOS

IDIOMA BÁSICO A AVANÇADO 

+
A PARTIR DE 18 ANOS



“O que trouxe de mais marcante da minha viagem 
foi o contato mais próximo com literatura e arte. Foi 
transformador conhecer aquilo que eu só tinha 
estudado nos livros, ver todas as obras de perto. 
Florença tem uma energia muito forte.  É um lugar onde 
a beleza e a arte caminham juntas. O mais legal foi poder 

descobrir como é a vida cotidiana de Florença, poder me 
tornar um local por um tempo. Fazia compras na vendinha, 
fazia corrida de manhã – e ainda estudava italiano. Cheguei 
sem falar nada do idioma, mas logo aprendi na Linguaviva 
o suficiente pra me virar. Hoje, continuo com o objetivo de 
aprender e ser fluente.”

35 anos, apresentador, ator, diretor.
Fez o programa Idioma + História da Arte em Florença

felipe 
solari

literatura e arte 

em toda parte!



Estude no exterior e prepare-se para 
os mais diversos e conceituados exa-
mes de proficiência! 

PARA QUEM?
Para quem tem a intenção de cur-
sar uma faculdade no exterior ou 
deseja se preparar para um trabalho 
em uma multinacional e, portanto, 
precisa alcançar pontuações altas 
nos principais testes de proficiência 
reconhecidos internacionalmen-
te: TOEFL IBT, IELTS, CAE, FCE, 
D.E.L.E., DELF, DALF, TESTDAF, 
GMAT, GRE, SAT e ACT.

Veja no site do STB o descritivo dos 
testes!

ONDE?
Em países como Estados Unidos,  In-
glaterra, França, Alemanha, Austrália, 
Canadá, Suíça, Espanha, Irlanda, Malta, 
Nova Zelândia e África do Sul. 

QUAL A DURAÇÃO?
A duração do curso pode variar de 
quatro a 12 semanas, de acordo com 
o objetivo de cada aluno.  

INFORMAÇÕES BÁSICAS:

2 A 12  SEMANAS

HOMESTAY,  CAMPUS,
RESIDÊNCIA ESTUDANTIL,
HOTÉIS,  APARTAMENTOS

INGLÊS INTERMEDIÁRIO
A AVANÇADO 

A PARTIR DE 18 ANOS

PREPARATÓRIO
PARA EXAMES



EXPERIÊNCIAS QUE 

transformam A VIDA

“Fiz três viagens com o STB. A primeira foi no começo de 
2009. Fui fazer um curso de inglês no Eurocentres em 
Cambridge, na Inglaterra, e fiquei lá por um mês e meio. 
Foi a melhor viagem da minha vida! Depois, em 2011, fui 
para Cape Town, na África do Sul, onde estudei inglês 
na IH por um mês. Sou amiga até hoje das pessoas que 
conheci nesses lugares. Em 2015, quando me formei na 
faculdade, resolvi fazer um Contiki para a Tailândia. Foi 
uma viagem transformadora. Em 2014, tive um ano 
muito difícil, enfrentei muitas dificuldades. A viagem era 
uma prova pra mim mesma de que eu ainda poderia ser 

a mesma pessoa que eu era: uma aventureira que gostava 
de se divertir e de conhecer gente nova. Lá, me deparei 
com pessoas que eram muito diferentes de mim e me 
fizeram realmente enfrentar meus medos. Eu abri a
cabeça pra muita coisa. Todas essas experiências foram 
maravilhosas e fizeram com que eu me tornasse a pessoa 
que sou hoje. Eu jamais teria feito Direito se não tivesse 
conhecido amigos em Cambridge que me incentivaram 
quando eu já não acreditava mais em mim. A África 
me amadureceu, virei mais mulher. E a Tailândia me 
mostrou como a vida e as pessoas são maravilhosas.”

MAHE
maia
27 anos, advogada, Estudou no Eurocentres de Cambridge,  
na International House de Cape Town e fez Contiki pela Tailândia
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