Programa IAESTE
A International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, é uma entidade
não governamental, apolítica e sem fins lucrativos, membro consultivo da UNESCO, fundada em
1948 pelo Imperial College, em Londres e presente nos 5 continentes.
A IAESTE promove intercâmbio de estágios entre estudantes com vínculo universitário em mais de 80
países. Através da IAESTE, você pode ter uma experiência profissional no exterior, de 1 a 12 meses
de duração, dentro da sua área de estudo. Você ainda receberá uma bolsa auxílio suficiente para
cobrir as suas despesas básicas com acomodação, transporte e alimentação.
Anualmente, são viabilizadas diversas oportunidades de estágios no exterior para estudantes
brasileiros e um número equivalente de vagas é oferecido para estudantes estrangeiros no Brasil, o
que nos coloca entre os cinco países com maior número de intercâmbios realizados dentro da
IAESTE.
Principais objetivos do programa:
1. Proporcionar aos estudantes com vínculo universitário uma experiência prática relevante,
dentro da sua área de formação.
2. Oferecer às empresas e instituições de ensino a contribuição temporária de estudantes
qualificados e altamente motivados
3. Ser uma fonte de enriquecimento cultural tanto para os estudantes como para os ambientes
que se beneficiam de sua atuação
Qual o conceito do programa?
•

O programa de Intercâmbio da IAESTE funciona por meio da reciprocidade entre os países
envolvidos.

•

Os estudantes inscritos são classificados de acordo com os pontos acumulados na
temporada.

•

Os pontos dependem do engajamento do estudante no programa. Quanto maior for sua
contribuição mais pontos vai receber.

•

Mais pontos = mais chances de conseguir uma vaga de estágio no exterior.

Durante o processo de seleção para o Programa, não é necessário realizar provas. A escolha é
baseada nos critérios adotados pela IAESTE Brasil, que faz com que cada candidato receba uma
pontuação e, consequentemente, uma classificação de acordo com os pontos alcançados. Para ser
aceito pelo empregador, o candidato à vaga deve naturalmente, se enquadrar nas características
solicitadas pelo empregador e estar apto a realizar as atividades descritas na vaga.
Requisitos para se inscrever no programa IAESTE
•
•
•
•

Estar devidamente matriculados em cursos de graduação, pós-graduação ou
especialização em instituições de ensino públicas ou particulares no Brasil.
É necessário que o estudante ainda tenha o vínculo universitário durante o período do
estágio no exterior.
Domínio de algum idioma além do português. O bom conhecimento de línguas ajuda muito
na classificação do estudante.
Ter um bom histórico acadêmico.
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Visto
A ABIPE não se responsabiliza pelos custos para obtenção de vistos consulares exigidos por cada
país. Cabe exclusivamente ao Consulado/Embaixada do país de estágio decidir sobre aprovação
ou recusa de visto ao estudante, bem como ao departamento de imigração aceitar sua entrada no
país. A ABIPE é responsável por providenciar a documentação necessária referente à prática de
estágio. Documentos pessoais que são exigidos pelas entidades consulares bem como toda a
aplicação de visto são de responsabilidade do estudante.
Passagem aérea e assistência médica internacional
Os custos referentes à passagem aérea, seguro saúde internacional e despesas com visto são de
responsabilidade do estudante.
A ABIPE recomenda que o estudante adquira seu seguro saúde internacional obrigatório bem como
a passagem de ida e volta ao local de estágio em alguma loja CI – Central de Intercâmbio. O
candidato deve comprar sua passagem somente após receber a aceitação para sua vaga de estágio
e tiver tirado o visto se necessário.
Atenção – Quando receber sua aceitação verifique se a IAESTE do país do estágio oferece um
seguro mais vantajoso. A Alemanha, por exemplo, oferece seguro gratuito durante o período do
estágio.
Quer participar? Faça já sua inscrição!
1. Preencha o cadastro no site (www.abipe.org.br ou www.ci.com.br);
2. Você receberá um e-mail de confirmação do PagSeguro para o pagamento da Taxa de
Participação. Esta, pode ser paga através de boleto ou cartão.
3. Quando seu pagamento for confirmado, você terá acesso liberado à área restrita dos
candidatos, para acompanhar todas as etapas do programa e acumular seus pontos.
Sua inscrição é feita no anterior ao que você gostaria de viajar. Por exemplo, quer viajar em 2020,
se inscreva em 2019 e acumule pontos. Quer viajar somente em 2021? Se inscreva em 2019 e
2020, acumule ainda mais pontos!
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