
 

 

Valores do programa 

O programa IAESTE é conhecido por ter um baixo custo quando comparado a outros 
programas de intercâmbio. Além disso, os estágios são remunerados, fazendo com que o 
participante consiga arcar com suas despesas de acomodação, alimentação e transporte 
no país de estágio, com o dinheiro de sua bolsa auxílio. 

Taxas do programa IAESTE: 

• Taxa de Participação: R$ 90,00 – taxa para ingressar no programa, ter acesso a 
área restrita dos candidatos e claro, acesso a todas as vagas de estágios no 
exterior. Os estudantes se inscrevem no ano atual para viajar no ano seguinte, já 
que as vagas são divulgas sempre em Fevereiro. 
 

• Taxa de Candidatura: R$ 2.500,00 – Essa é a taxa que o estudante deve pagar 
para se candidatar a uma vaga. Somente estudantes que foram pré-selecionados 
para uma vaga e desejam aplicar para a mesma é que devem efetuar o 
pagamento dessa taxa. Consulte opções de parcelamento. 

Além das taxas do programa IAESTE, o estudante é responsável pelos custos de sua 
passagem aérea, seguro saúde internacional e taxas consulares caso necessário. 

Política de reembolso 

• Taxa de Participação – Não reembolsada 
 

• 100% da Taxa de Candidatura 

Em situações especiais que, a critério da IAESTE A.s.b.l, atentem contra a segurança física 
do estudante no país do estágio (exemplos: catástrofes provocadas pela natureza, guerras, 
conflitos políticos, epidemias e etc). 

• Cancelamento de vaga 
 

I. Pode ocorrer que o empregador cancele sua vaga por algum motivo de força 
maior. Nesse caso, a ABIPE tem um prazo de 90 dias contados após a resposta do 
empregador para procurar uma nova vaga de estágio. Se não encontrar uma nova 
vaga nesse prazo, o estudante pode solicitar seu reembolso no valor de 80% da 
Taxa de Candidatura.  

II. Caso o estudante não tenha nenhuma resposta do empregador em até 90 dias 
após o envio da candidatura, pode solicitar o reembolso de 80%. 

III. Caso a ABIPE encontre outra vaga e o estudante recusar, pode solicitar o 
reembolso de 50% da Taxa de Candidatura. Obrigatoriamente a vaga será na 
mesma área, porém não necessariamente no mesmo país. 
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• Recusa por parte do empregador 

 
Caso o estudante seja recusado pelo empregador por não preencher algum 
requisito da vaga, terá direito a 30% de reembolso da Taxa de Candidatura. 
 

• Desistência por parte do estudante 
 

I. Estudante que desiste de se candidatar para a vaga a qual foi selecionado dentro 
do prazo limite estabelecido pela ABIPE, recebe 80% de reembolso da Taxa de 
Candidatura. 

II. Estudante que desiste de se candidatar para a vaga a qual foi selecionado após o 
prazo limite estabelecido pela ABIPE, recebe 50% de reembolso da Taxa de 
Candidatura. 

III. Estudante que desiste da vaga dentro do prazo de 90 dias após o envio da 
candidatura sem ter ainda resposta do empregador recebe 30% de reembolso da 
Taxa de Candidatura. 

IV. Estudante que desiste da vaga após ser aceito pelo empregador não terá direito a 
reembolso da Taxa de Candidatura. 

 

Todo e qualquer reembolso será feito em até 60 dias, após o envido do Formulário de 
Reembolso preenchido para a ABIPE.  
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