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A
E
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, é uma

SOBRE O IAESTE

entidade não governamental, apolítica e sem fins lucrativos, membro consultivo da
UNESCO, fundada em 1948 pelo Imperial College, presente nos 5 continentes.
A IAESTE promove intercâmbio entre estudantes com vínculo universitário em mais de 80
países. Através da IAESTE, estudantes conseguem estágio profissional e remunerado no
exterior, de 1 a 12 meses de duração, dentro da sua área de formação.
No Brasil, o programa IAESTE é gerenciado pela ABIPE, Associação Brasileira de
Intercâmbio Profissional Estudantil, associação sem fins lucrativos que promove a
internacionalização de instituições de ensino e empresas brasileiras.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE ABRIR UMA VAGA DE
ESTÁGIO PARA UM ESTUDANTE ESTRANGEIRO?
Globalize a sua empresa! Ao ofertar uma vaga de estágio para o programa, você pode:
supervisionar um estágio acadêmico de um estudante estrangeiro
trazer uma nova visão para o seu departamento
colocar seus funcionários brasileiros para dialogar e trabalhar em outro idioma
abrir portas para contato com outros países
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1. Desenhe o perfil da vaga! Preencha o Formulário de Oferta de Vaga para podermos
encontrar estudantes qualificados para as atividades. Quanto mais informações do tipo
de estágio a ser realizado, mais fácil será de encontrar alguém que os preencha.
2. Escolha as datas que poderá receber. Recomenda-se que o estágio seja entre junho e
dezembro por conta dos processos burocráticos.

QUAIS SÃO OS CUSTOS?
Pagamento da bolsa auxílio (R$ 1.000,00 por mês é o mais indicado). Este é o único
custo da empresa para receber um estagiário estrangeiro.

ESTUDANTES DO IAESTE
O Programa IAESTE é voltado para alunos das áreas de:
Engenharias
Ciências Técnicas
Ciências Exatas
Ciências Biológicas
Arquitetura
TI
A maior parte dos alunos tem nível intermediário para avançado de inglês ou espanhol,
sendo alemão a terceira língua mais comum.
Temos estudantes de graduação mas também de pós ou mestrado.
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PROCESSOS
O programa acontece em dois processos:
INCOMING
Estudantes estrangeiros que vem ao Brasil para estágios remunerados em
empresas e instituições de ensino
OUTGOING
Estudantes brasileiros que vão para estágios remunerados no exterior

CALENDÁRIO IAESTE
JANEIRO
Conferência Anual da IAESTE
As vagas do Brasil são trocadas com as outras IAESTES na Conferência Anual
da IAESTE, que acontece na última semana de Janeiro todos os anos.
Nesta Conferência, com base na reciprocidade, trocamos essas vagas com
outros países. Se levarmos 300 vagas de estágio para os estrangeiros,
receberemos 300 vagas de estágio para brasileiros.

FEVEREIRO
Captação dos estudantes
Depois das vagas trocadas, cada país irá buscar, dentro da sua pool de
estudantes interessados em realizar um estágio no exterior, quem tem
interesse naquela vaga em específico e preenche os requisitos desenhados
pelo responsável pela vaga.

MARÇO/ABRIL
Envio da candidatura do estudante para avaliação da empresa
Entre os meses de Março em Junho você irá receber a candidatura do
estudante estrangeiro interessado em sua vaga de estágio. Essa candidatura é
um conjunto de documentos para que você avalie e conheça melhor esse
estudante. Iremos lhe enviar seu currículo, carta de apresentação, histórico
escolar, comprovante de idiomas, carta de recomendação, entre outros.
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ABRIL/MAIO
Retorno da avaliação (aceite ou recusa)
Após sua avaliação, aguardaremos seu retorno referente a candidatura para a
vaga, se o estudante foi aceito ou não. Pedimos por gentileza, se possível, que
nôs dê um retorno em até 2 semanas após o recebimento da mesma.
Se o estudante for recusado, iremos procurar outro candidato.

MAIO
Envio da documentação de aceite
Se o estudante for aceito, iremos preparar a documentação de aceitação
necessária para formalizar o estágio dentro da legislação brasileira e para o
estudante tirar o visto, caso necessário, para vir ao Brasil.
Faremos um Termo de Compromisso, formalizando o estágio do estudante
estrangeiro no Brasil, que será assinado por você, pelo estudante e sua
universidade no país de origem. Esse termo é sempre em inglês e nós
mandaremos o modelo já preenchido para sua assinatura.
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JUNHO À NOVEMBRO
Chegada dos estudantes estrangeiros para realização dos estágios
Toda a parte de recepção do estudante estrangeiro é de responsabilidade da
ABIPE/IAESTE Brazil. A empresa é somente responsável pelo estágio do
estudante estrangeiro.
Depois de receber a documentação de aceite, tirar o visto adequado, se
necessário, e preparar a sua viagem, o estudante nos envia seus dados de vôo
e seguro saúde internacional.
Com essa informação, nós da IAESTE Brazil iremos buscar uma recepção
adequada ao estudante estrangeiro.
Ele será recepcionado no aeroporto e será designado à uma república
estudantil. Ambas indicadas pelos nossos estudantes brasileiros que estão
participando da temporada para realizarem seus estágios no exterior!
O estudante estrangeiro pode optar por não ser recepcionado e não utilizar a
acomodação indicada! Neste caso, toda a chegada é de responsabilidade do
próprio estudante estrangeiro.
Vocês serão copiados no e-mail ARRIVAL BRAZIL, que indica todas as
informações sobre a chegada do estrangeiro no nosso país e que confirma os
dados do responsável pela acomodação dele e pela sua recepção no aeroporto!

PRECISO DE UM ESTAGIÁRIO FORA DO
CALENDÁRIO DA IAESTE. E AGORA?
Você ainda pode ofertar uma vaga pro programa! Neste caso, ela será
compartilhada através da plataforma online da IAESTE com os outros países,
que divulgarão para o seu pool de estudantes. Neste caso, não temos uma data
limite para envio da candidatura - dependerá do interesse dos estudantes e da
sua disponibilidade em manter a vaga aberta.
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OBRIGADA PELA ATENÇÃO!
Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco.
PAULA SEMER PRADO
Diretora Executiva ABIPE & Secretária Nacional IAESTE Brazil
pprado@abipe.org.br
RENATA SZTOKBANT
Gerente Operacional
renatas@abipe.org.br
ANA CLARA ESPACINI
Assistente de Mobilidade Internacional
aespacini@abipe.org.br
GABRIELA VANZELLI
Assistente de Mobilidade Internacional
gvanzelli@abipe.org.br
IAESTE Brazil
Praça Charles Miller, 152 - 1º andar
São Paulo · SP · Brasil · 01234-010
tel.: 55 11 3262.4012 · http://abipe.org.br
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