
Programa IAESTE 
Contribuindo com a internacionalização das 

Instituições de Ensino 
 



A IAESTE 
• A International Association for the Exchange of Students for Technical 

Experience foi fundada em 1948 pelo Imperial College, no Reino Unido. 
 
Objetivos: 
• Oferecer oportunidades de estágio no exterior dentro da área do estudante. 
• Formar estudantes com habilidades e experiências que os qualifiquem para 

o mercado internacional de trabalho. 
• Promover enriquecimento cultural para os estudantes e as comunidades que 

os recebem. 



A IAESTE PELO MUNDO 

80+ PAÍSES ASSOCIADOS 

5 CONTINENTES 

3.500+ ESTÁGIOS POR ANO 

330 mil ESTUDANTES EM 64 ANOS 



A IAESTE NO BRASIL 
• O Brasil opera o programa desde 1982 

• Ao contrário do que acontece na maioria dos países onde a IAESTE  está 

presente, no Brasil o programa não conta com subsídios do  Governo ou da 

iniciativa privada, nem é gerido por voluntários. 

• O apoio das universidades e empresas parceiras é fundamental para  a 

operação do programa, mas limita-se à concessão de vagas para  estudantes 

estrangeiros.  

• Nenhum valor é cobrado da I.E., apenas a  bolsa auxílio paga ao 

intercambista. 

 

 
 



A ABIPE 

• Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil. 

• Gerencia o programa IAESTE com exclusividade no Brasil.  

• Entidade sem fins lucrativos.  

• A equipe da ABIPE é formada por profissionais remunerados e se auto-

sustenta com a arrecadação das taxas do programa IAESTE. 

• Sede em São Paulo com atendimento em todo o Brasil. 



 

• O Brasil é o um dos países que mais envia e recebe estudantes através do 

programa. 

• Já recebemos mais de 4.500 estudantes estrangeiros e enviamos número  

equivalente de brasileiros. 

 

 

OPORTUNIDADES PARA 
ESTUDANTES 

•    Anualmente  cerca de 1.300 

estudantes brasileiros  inscritos e 200 

vagas trocadas com  45 países  dos 5 

continentes. 



PRÉ-REQUISITOS 
 

• Estudantes com vínculo universitário  (seja de graduação ou 

pós). 

• Idade recomendada entre 20 e 32 anos. 

• Ter ao menos nível intermediário 

 em outro idioma:  inglês, espanhol  

ou alemão (o mais aceito é o  inglês). 

 



ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 

 
•Todas as Engenharias 
 
• Arquitetura 
 
• Química 
 
•Tecnologia 
 
• Ciências Biológicas 

• Farmácia 
• Administração / MKT 
• Economia/Finanças 
• Comunicação 

Grande área  
de abrangência 

Pequena área  
de abrangência 



• Não existe um processo seletivo convencional por 
parte da  ABIPE. 

PONTUAÇÃO: Integração 
cultural através do programa 

• O estudante acumula pontos à 
medida que contribui com o 
programa através de atividades de 
integração entre estudantes 
brasileiros e estrangeiros 
participantes do programa. 

 
• Na primeira fase, a distribuição de 

vagas é feita automaticamente de 
acordo com a pontuação. 



ACEITAÇÃO DOS ESTUDANTES 
PELO EMPREGADOR 
• Deve haver uma combinação entre as necessidades  do empregador e as 

qualificações apresentadas pelo candidato. 
 

• Aluno com bom histórico escolar, boa carta de apresentação e  
recomendação de um professor tem mais chances de ser aceitos  pelo 
empregador na fase final. 



PERFIL DOS ESTUDANTES: cursos 
com maior número de inscritos  

 

1. Engenharia Química   

2. Engenharia Mecânica 

3. Arquitetura 

4. Engenharia Civil  

5. Engenharia Elétrica 



PERFIL DOS ESTUDANTES: 
Universidades com mais inscritos 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto 

Outras 

UNESP – Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho 

UFSJ – Universidade Federal de São João del Rei 

USP – Universidade São Paulo 



PERFIL DOS ESTUDANTES: 
preferência por vagas de curta 
duração  

51,10

27,10

13,10 7,50 0,10

2 meses Menos de 3 meses 3-6 meses 6-12 meses Mais de 12 meses

Duração média dos estágios (%) 



INSTIUIÇÕES CONVENIADAS 



“Aprendi muito e com certeza sou um 

profissional melhor hoje do que era 

antes de aproveitar essa 

oportunidade.  

Trabalhei no instituto de 

termodinâmica da Universidade TU 

Bergakademie Freiberg, lá pude ter 

contato com muitos profissionais 

qualificados. A pesquisa que realizei 

envolvia transferência de calor, 

termodinâmica e tubos com estrutura 

interna, parte que sempre gostei do 

meu curso aqui na Universidade de 

São Paulo. ”  

Guilherme Stetelle Martins, estudante de 

Engenharia Mecânica (USP), realizou um estágio pelo 

Programa IAESTE na Alemanha entre Julho e Agosto 

de 2016. 



“Faz 4 anos que recebo alunos estrangeiros 
encaminhados pelo IAESTE. São alunos de 
cursos de Arquitetura que vêm estagiar na 
Coordenadoria de Projetos – CPROJ da FEC, 
normalmente vindos da Europa, 
principalmente da Alemanha e do leste 
Europeu.  Apesar do curto período que 
permanecem conosco, ao final do estágio eles 
sempre relatam que gostariam de ficar um 
pouco mais, pois o aprendizado técnico e 
cultural é significativo. O pessoal da CPROJ 
também aprende muito com eles, pois os 
alunos estrangeiros trazem um pouco de seus 
países na bagagem. A diversidade cultural traz 
benefícios e aprendizagem mútua”. 

Prof. Dr. Paulo José Rocha de Albuquerque 
Departamento de Geotecnia e Transportes -DGT 
Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Urbanismo – FEC 
Universidade Estadual de Campinas 



MAIS DEPOIMENTOS... 
Estudantes: 

https://www.abipe.org.br/estudantes/depoimentos 

Professores: 

https://www.abipe.org.br/instituicoes-de-ensino/depoimentos 



Visite a página da ABIPE no Facebook e confira  todas as 
novidades! 

 www.facebook.com/abipebrazil 

Visite também abipe.org.br para mais detalhes sobre o 
programa IAESTE.  



Obrigado! 
 

Mais informações: 
www.abipe.org.br 

www.facebook.com/abipebrazil 
Praça Charles Miller, 152, 1º andar 

São Paulo – SP  
Tel: (11) 3262-4012 

contato@abipe.org.br 
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