
 
 
 
 

 
Ref.: Oferta Reservada de Estágio no Exterior através da ABIPE / 
IAESTE Brazil 
 
 
 
A IAESTE (International Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience) é uma organização internacional, apolítica e não-
governamental que tem por objetivo exclusivo promover o intercâmbio de 
estudantes universitários de graduação para a realização de estágios 
práticos remunerados de complementação acadêmica em empresas e 
universidades em mais de 80 países associados. 
 
Desde sua fundação em 1948, a IAESTE já intercambiou mais de 300 mil 
estudantes em todo o mundo. A cada ano, cerca de 6 mil estudantes têm 
a oportunidade de realizar estágio no exterior. No Brasil, a IAESTE 
iniciou suas atividades no ano de 1982, sendo que até hoje mais de 4 mil 
brasileiros já participaram do programa. Desde 2007 a gestão do 
programa está a cargo da ABIPE – Associação Brasileira de Intercâmbio 
Profissional e Estudantil. 
 
Nos últimos anos, em função da estabilidade econômica do país e da 
maior inserção dentro do mercado mundial, temos aumentado 
significativamente a oferta de estágios junto as nossas empresas e 
universidades, bem como o número de estudantes brasileiros 
interessados em viajar ao exterior. No último ano, aumentamos as 
ofertas de estágios no Brasil para cerca de 450 estágios/ano, o que é 
bastante positivo para o nosso trabalho, colocando-nos entre os 5 países 
com maior número de intercâmbio dentro da IAESTE. 
 
Os estágios da IAESTE são realizados por estudantes universitários em 
empresas e universidades dos países associados. A duração média dos 
estágios varia de 8 a 52 semanas, sendo que durante o período de 
realização do mesmo o estudante recebe uma bolsa-auxílio para 
despesas básicas com alojamento e alimentação. Esta bolsa é paga 
diretamente pelo empregador. O estagiário por sua vez fica responsável 
pelas despesas de transporte aéreo internacional de ida e volta ao local 
do estágio e do seguro de assistência médico-hospitalar internacional, 
válido obrigatoriamente para o período de duração do estágio. 
 

 

 

 



Sistema de Oferta Reservada - Neste processo o estudante e o 
empregador, que devem ser de um país associado à IAESTE, acertam 
os detalhes do estágio (Remuneração, período, tipo de trabalho, etc.) e a 
IAESTE no Brasil entra no processo para legalizar a realização do 
mesmo. Fica sob a responsabilidade do candidato/empregador a obtenção do 

alojamento, aquisição da passagem aérea e seguro de assistência 
médica internacional; 

 
No sistema de oferta reservada, é cobrada uma taxa administrativa de 
R$ 1.350,00 do estagiário brasileiro, por não haver intercâmbio e sim 
uma prestação de serviço da ABIPE.  
Esta taxa deve ser paga a ABIPE através de depósito bancário: 
Bradesco (237) - C/c 46489-9 - Ag. 1431-1. O solicitante deverá ainda 
enviar os seguintes documentos: formulário “Student Nominated” oficial 
da IAESTE (anexo); cópia das duas primeiras páginas do passaporte, 
comprovante de matrícula junto a Universidade brasileira. 
 
A IAESTE, no país de realização do estágio, é responsável pela 
solicitação e dos documentos a serem fornecidos pelo empregador, de 
acordo com a legislação local, bem como pela confirmação final da vaga.  
 
Colocamo-nos à disposição para mais informações através do e-mail 
contato@abipe.org.br ou do telefone (11) 3262-4012. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Equipe ABIPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@abipe.org.br


 

Student Nominated 
 
 

IMPORTANT 

All information should be typewritten. 

YOU ARE UNDER NO CIRCUNSTANCES ALLOWED TO CONTACT THE COMPANY BEFORE BEING  

ACCEPTED.  YOU ARE ACCEPTED FOR THIS TRAINING OFFER ONLY AFTER RECEIPT OF THE 

IAESTE  ACCEPTANCE FORMS. 

____________________________________________________________________________________

________________ 

Personal information 

 

Family name: Date of birth: 

 Place of birth: 

First and /or other names: Nationality: 

 

Home address: Passport no: 

 Issued at::  

 Valid until: 

Phone no: 

 Sex: 

Address during terms: Marital status:  

 

Phone no: Are you medically fit:  yes    no 

 

E-mail: 

 (if not give details in encl.) 

Study information 

University/College: Knowledge of languages: 

(1=excellent, 2=good, 3=fair) 

Faculty:  

Specialization: 

 

Completed years of study: Total years required: 

 

IMPORTANT 

A LIST OF SUBJECTS STUDIED BY TIME THE TRAINING BEGINS MUST BE ENCLOSED 

WITH THIS FORM. A LIST OF PREVIOUS PRACTICAL TRAINING UNDERTAKEN BY THE 

TIME TRAINING BEGINS SHOULD BEENCLOSED. (This should include kind of work, 

duration, company-name and location.) 

Training period employer 

Desired period of training 

(within the period specified by the employer):   from:   to: 

Are you required/do you wish to prepare a technical report during the training period:  yes              

no  

 

REF.NO. 
 
 

 

 

 


