
 IAESTE 
Contribuindo com a Internacionalização das 

Instituições de Ensino  
 



 
International Association for the Exchange of 

Students for Technical Experience   



ABIPE 
 
• Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional Estudantil 

 
• Gerencia com exclusividade o programa IAESTE no Brasil.  

 
• Sediada em SP, atende o Brasil todo, sempre com apoio de estudantes brasileiros 

voluntários. 
 

• Entidade sem fins lucrativos. 
 

• Equipe formada por profisisonais remunerados e autosustentada com arrecadação de 
taxas do programa IAESTE. 

 
 



IAESTE 
 
• Associação internacional, apolítica, sem fins lucrativos. Fundada em 1948 pelo 

Imperial College, no Reino Unido. 
 

• Oferece oportunidades de estágios remunerados no exterior em empresas e 
universidades, dentro da área de formação do estudante. 
 

• Contribui com aprendizados e experiências , qualificando os estudantes para o 
mercado de trabalho. 
 

• Promove enriquecimento cultural para os estudantes e as comunidades que os 
recebem. 
 

• Vivência internacional e upgrade no currículo do estudante 
 
 
 

 



 IAESTE NO MUNDO 

80+ PAÍSES ASSOCIADOS 

5 CONTINENTES 

4.000 ESTÁGIOS POR ANO 

330 mil ESTUDANTES  



IAESTE NO BRASIL 
 
• IAESTE está no Brasil desde 1982 e é gerenciado com exclusividade pela ABIPE. 

 
• Ao contrário do que acontece com outros países da associação, o programa no Brasil 

não conta com subsídios do Governo ou Iniciativa Privada. Por isso o apoio das 
Instituições de Ensino e empresas parceiras é fundamental para a operação do 
programa. Esse apoio limita-se à concessão de vagas de estágios para estudantes 
estrangeiros. 
 

• Nenhum valor é cobrado das Instituições, somente a bolsa auxílio mensal que é paga 
diretamente para o estagiário estrangeiro. 
 

• Despesas com passagens, vistos e seguro saúde internacional são por conta do 
estudante estrangeiro. 
 

• A ABIPE é responsável pela recepção e acomodação dos estudantes no Brasil. 
 



        MODELO DE FORMULÁRIO DE 
OFERTA DE ESTÁGIO 

Professores que tem interesse em abrir uma vaga de estágio para supervisionar um 
estudante estrangeiro, preenchem um formulário com os requisitos da vaga para que nós da 
IAESTE encontremos um candidato que se encaixe no perfil. Esse professores recebem uma 
série de documentos do estudante estrangeiro para avaliar e aprovar a candidatura. 



IAESTE PARA BRASILEIROS 
 
• Através do programa IAESTE, os estudantes com vínculo universitário, podem ter uma 

experiência profissional e remunerada no exterior, na sua área de formação. 
 

• Estudantes de graduação, pós, MBA, mestrado onde o estágio seja obrigatório para a 
conclusão do curso. 
 

• As vagas de estágios são oferecidas, em sua maioria, nas áreas de Engenharias 
(todas), Ciências biológicas, Química, Fisíca, Arquitetura e TI. 
 

• Idiomas  mais requeridos para as vagas, inglês/espanhol 
 

• Para aplicar para um estágio no exterior, é necessário preencher os requisitos 
exigidos pelo empregador que ofertou a vaga. 

 



Os estágios da IAESTE acontecem 
em universidades ou empresas, 

com duração de 1 a 12 meses. 

Período de inscrição entre 
Fevereiro - Novembro e embarque 
a partir de Junho do ano seguinte 

Todos os estágios oferecem bolsa 
auxílio mensal para cobrir 

despesas com alimentação, 
hospedagem e transporte (valor 

médio 650 Euros). 
 

As acomodações para brasileiros 
são em residências estudantis e 
organizadas pela IAESTE local. 

 

 
   

        IAESTE PARA BRASILEIROS 



INSTIUIÇÕES PARCEIRAS NO BRASIL 



DEPOIMENTOS 



DEPOIMENTOS 



 
Visite a página da IAESTE no Facebook e Instagram e 

confira  todas as novidades! 
 IAESTEBrazil 

 

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



Obrigado! 
 

ABIPE/IAESTE BRASIL 
Praça Charles Miller, 152, 1º andar 

São Paulo – SP  
Tel: (11) 3262-4012 / (11) 3141-1277 

contato@abipe.org.br 
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