
 II Responda às perguntas a seguir: 
 

1) Com base no artigo veiculado, por que a continuação de programas de 
intercâmbio é importante no mundo atual. (3,0) 
 
Segundo Nagy estudantes, hoje em dia, precisam estar preparados para 
terem carreiras globalizadas, assim precisam conhecer outras línguas e 
culturas. Além disto, especialistas como Johannes afirmam que os encontros 
internacionais, promovidos em programas de intercâmbio, ajudam a combater 
as manifestações extremistas tão evidentes no mundo atual. Por fim, 
Morehouse afirma que os encontros em intercâmbios promovem criatividade e 
inovação no mundo e impedir esta conectividade seria contrário às 
necessidades atuais do mundo. 

 
2) Como a universidade Texas Tech agiu em relação à continuação ou não de 

programas de intercâmbio? (2,0) 
 
Texas Tech suspendeu todos os programas de intercâmbio para Bélgica e 
proibiu os seus alunos de visitarem este país. A universidade é mais 
conservadora do que a maioria das universidades nos EUA. Nagy afirma, no 
entanto, que pode haver decisões individuais em relação à participação em 
intercâmbios por parte dos seus alunos e dá o exemplo de um aluno que ainda 
tem contatos com Nigéria por ser Americano de descendência nigeriana e, 
assim, conhecer melhor a cultura do país alvo do intercâmbio. Nagy afirma 
que é preciso achar um meio-termo nas decisões sobre intercâmbios.  

 
 
 III Traduza os parágrafos a seguir: (5,0) 
 

Most schools seem to fall somewhere in the middle when it comes 
to study-abroad precautions. Many have suspended or canceled programs 
in Turkey and Egypt because of continued instability in the region, but most 
are continuing to offer programs in France, Belgium, and other places in 
Europe that have been the recent target of terrorists, including London and 
Madrid. 

The upshot is, there is no way to guarantee students’ safety, 
whether they are in Orlando or Dallas, or Brussels or Nice. There is risk 
everywhere 

 
 
 A maioria das escolas parece situar-se no meio termo quando se trata de 
precauções sobre estudos no exterior. Muitas suspenderam ou cancelaram 
programas na Turquia e no Egito por causa da contínua instabilidade na região, mas 
a maioria continua a oferecer programas na França, na Bélgica e em outros lugares 
na Europa que têm sido alvos recentes de terrorismo, incluindo Londres e Madri.  
 A conclusão é que não há meios de garantir a segurança dos alunos estejam eles 
em Orlando ou Dallas ou Bruxelas ou Nice. Há risco em todo lugar.  
  

	


