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Suporte Para Empresas 

 
 



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

Experience foi fundada em 1948 pelo Imperial College, no Reino Unido. 

Objetivos: 
• Proporcionar aos estudantes de graduação ou pós 
      uma experiência prática relevante dentro  da sua 
      área de formação, longe de seu país de residência. 

 
• Oferecer às empresas a contribuição temporária de estudantes  qualificados 

e altamente motivados. 
 

• Ser um instrumento de internacionalização para empresas e indivíduos, 
proporcionando troca de cultura e de know-how. 
 
 



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 empresa, 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. 



Suporte completo para a intermediação da vinda de estudantes estrangeiros: 
 
 

• Processo de seleção / captação de candidatos no  

 exterior de acordo com perfil desenhado pela empresa 

• Orientação quanto à legislação vigente 

• Documentação para obtenção do Visto adequado 

 

 

 

ABIPE E AS EMPRESAS 



Por que receber um estrangeiro? 
 • Promove a diversidade e maior mobilidade de conhecimento, ideias 

e pessoas. 

 

• Favorece ambiente de negócios mais  aberto, plural e meritocrático. 

 

• Estimula a inovação e a incorporação de novas tecnologias a partir do 

contraste entre visões e óticas distintas.  

 

• Estagiários é altamente qualificado e motivado, e agrega uma nova 

perspectiva e novas formas de expertise. 

 

• Abertura para possibilidade de expansão para novos mercados 

 



Por que receber um estrangeiro? 
  

• Elimina gargalos de mão de obra pouco qualificada. 

 

• Amplia ganhos  de produtividade e competitividade. 

 

• Para cada vaga disponibilizada no Brasil, um candidato brasileiro  

 é beneficiado com uma oportunidade no exterior. 

 

• O processo é simples, e a contratação deve obedecer a legislação de 

estágio brasileira. 

 



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 



QUEM PODE SER ESTAGIÁRIO? 
• Podem ser contratados como estagiários no Brasil estudantes estrangeiros de 
graduação, pós ou mestrado que comprovem vínculo universitário em seu país 
de residência. 
 

• Candidato  pode aplicar ou para visto de visita em casos de estágio de menos 
de 90 dias de duração ou para visto de estudante (VITEM IV) em casos de 
estágio de mais de 90 dia. 
 

• É mandatório ter vínculo acadêmico no exterior  
 

• Amparo legal na Portaria nº 7 da Lei Lei 13.445 
 

• Estudante e empresa devem seguir as regras previstas na Lei de Estágio 
Nacional. 
 



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 ou 
antigo empregador tem mais chances de ser aceitos  
pelo empregador na fase final. 



1. Divulgação da vaga 
no exterior de acordo 
com perfil desenhado 

pela empresa 

2. Recebimento e 
análise de currículo 

3. Entrevista via Skype 
com candidatos 

7. Repasse dos 
candidatos 

selecionados para RH 
da empresa 

6. Contato e orientação 
ao candidato 
selecionado 

5. Preparação de 
documentos junto a 

empresa 
4. Dados da Instituição 
de Ensino no Exterior 

8. Recolhimento de todos os documentos e envio 
dos mesmos via FEDEX ao candidato estrangeiro 

com orientações de como solicitar o visto na 
Repartição Consular mais próxima 

9. Busca por 
acomodação em casa 

de família ou república 
estudantil (opcional) 

PASSO À PASSO 
Suporte Completo 



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 Carta convite para o estágio (EMPRESA) 
 

 Formulário de Vaga de Estágio (EMPRESA) 
 

 Carta de aceitação - Instituição de Ensino brasileira  (Apenas para 
vagas de mais de 90 dias) 
 

 Termo de Compromisso de Estágio (Empresa, Estudante,  ABIPE e 
Instituição de Ensino no Exterior) 
 

 Carta de Liberação de Visto à Repartição Consular do Brasil (ABIPE) 
 



DEPOIMENTOS 
Acta - Arquitetos e Consultores Técnicos Associados Ltda. 
Na ACTA temos como um dos nossos objetivos, fomentar a integração 
cultural através do intercambio profissional, possibilitando que nossos 
colaboradores conheçam práticas equivalentes realizadas em 
contextos diferentes. A interação com pessoas das mais diversas 
origens, que tem a mesma paixão pela arquitetura, permite ampliar 
nossos horizontes e despertar sonhos, além de fortalecer relações 
humanas. Temos domínio de diversas línguas o que nos facilita a 
comunicação. Na nossa avaliação, as experiências têm sido estruturais 
na formação de quem nos acompanha e de quem nos visita. 
O IAESTE / ABIPE tem sido uma rica fonte de recursos humanos à qual 
nos unimos na recepção de pessoas ávidas por conhecer o Brasil e sua 
riqueza cultural. Como receptores temos acolhido de forma 
ininterrupta pelos últimos doze anos, intercambistas das mais diversas 
origens, entre as quais Espanha, Austrália, Servia, Polônia, México, 
Alemanha, Croácia, Inglaterra, etc.   
A ACTA existe há 25 anos atuando no mercado de Arquitetura 
Corporativa, com sede em Belo Horizonte, MG. Ou seja, praticamente 
durante a metade da sua existência tem desfrutado da parceria com o 
IAESTE / ABIPE. Poder contribuir assim para um mundo melhor, 
integrando pessoas com objetivos comuns é para nós é um motivo de 
orgulho e satisfação. 
 



DEPOIMENTOS 
“Sou engenheiro responsável pela produção, instalação e projetos da 
empresa Controllar e fui intercambista pelo IAESTE Dresden, 
Alemanha, em 2010. Vendo o valor agregado tanto em meu currículo 
como em minha vida pessoal, bem como por tudo o que me 
dediquei ao estágio garantindo satisfação de meus empregadores, 
decidi que a nossa empresa estaria aberta aos estudantes 
estrangeiros. Atualmente estamos com o estudante Václav, da 
república Tcheca. Ele nos trouxe muitos benefícios e experiências 
que adquiriu em outros países e empresas, também pelo IAESTE. 
Outro estudante que tivemos anteriormente, o Max, da Colômbia, 
possibilitou posteriormente até a possibilidade de expandir os 
negócios por lá. A nossa avaliação geral em relação ao IAESTE é 10”! 

“Acredito que o maior objetivo do intercâmbio, para os 
estudantes e para a empresa, é o aprendizado que 
obtemos não só profissional como cultural. Essa troca de 
experiências entre culturas diversificadas e a vivência com 
outra realidade agrega mais responsabilidade, liderança e 
conhecimento profissional, tanto ao estagiário quanto aos 
colaboradores, incentivando-os a encarar novas 
experiências e não ter medo dos desafios. Além de somar 
como um diferencial no currículo de qualquer profissional”. 



INSTIUIÇÕES DE ENSINO 



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

 www.facebook.com/IAESTEBrazil 

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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