
 ABIPE/IAESTE
para Instituições

de Ensino



Associação Brasileira de
Intercâmbio Profissional Estudantil

 Entidade sem fins lucrativos que
gerencia o programa IAESTE no
Brasil.

ABIPE
International Association for the
Exchange of Students for Technical
Experience.

Fundada em 1948 pelo Imperial
College, oferece estágios
remunerados para estudantes e
recém formados em mais de 80
países.

IAESTE



O que fazemos?

Gestores de empresas;
Instituições de Ensino superior no Brasil e no exterior;
Órgãos reguladores do governo, CNIg, MTE e MRE;
Estudantes de mais de 80 países interessados em estágio profissional no exterior.

Somos especialistas em mobilidade internacional de estudantes e recém formados.
Nossa atuação requer trânsito e comunicação constante com todos que fazem parte do
universo de mobilidade internacional:



Como fazemos?
Através do programa IAESTE, compartilhamos as vagas de estágios no Brasil
oferecidas por nossas Instituições parceiras;

As vagas são compartilhadas com estudantes de mais de 80 países;

A ABIPE recebe currículos dos interessados, faz um filtro de acordo com as
necessidades da instituição e encaminha para o responsável da vaga avaliar o perfil
dos candidatos;

Oferecemos suporte com documentos de aceitação, visto e recepção dos
estrangeiros no Brasil.



Nosso Network

5 CONTINENTES5 CONTINENTES5 CONTINENTES
83 PAÍSES83 PAÍSES83 PAÍSES
4 MIL ESTÁGIOS POR ANO4 MIL ESTÁGIOS POR ANO4 MIL ESTÁGIOS POR ANO



Porque receber um estagiário de outro país?

Mão de obra qualificada;
Ambiente globalizado, troca de culturas;
Intermediação do contato com todos os envolvidos;
Inovação e incorporação de novas tecnologias, compartilhamento de idéias e visões;
Favorece o aprendizado de um novo idioma para os estudantes brasileiros;
Expertises de outros países;
Intercâmbio cultural dentro da instituição;
Permite que sua instituição tenha contato com instituições de mais de 80 países,
parceiras do programa.



Responsabilidades da Instituição de Ensino
Oferecer vagas de estágios para estrangeiros em seus laboratórios/instalações;
O professor que for responsável pelo estágio, deve traçar o perfil da vaga bem como
os requisitos que o candidato deve ter mediante preenchimento de Formulário de
Oferta de Vaga;
Pagamento de bolsa auxílio mensal diretamente ao estagiário (valor será estipulado
pela instituição);
Estipular o período e duração de cada vaga de acordo com budget interno;
Firmar Protocolo de Intenções com a ABIPE, formalizando a parceria;
Divulgar o programa internamente para seus alunos;

A instituição deve seguir a lei de estágio brasileira pois estagiários estrangeiros se
enquadram na nossa legislação de estágio conforme Portaria Interministerial 7.



Responsabilidades da ABIPE

Suporte completo para a intermediação da vinda de estudantes estrangeiros; 
Processo de seleção / captação de candidatos no exterior de acordo com perfil
desenhado pelo professor responsável;
Orientação quanto a legislação brasileira;
Preparo da documentação para obtenção de visto;
Contato com todas as partes envolvidas no Brasil e no exterior;
Recepção e acomodação dos estudantes no Brasil;
Atividades culturais para os estudantes no Brasil;
Palestras para os alunos brasileiros sobre o programa;



Responsabilidades do estrangeiro

Gastos com passagem aérea e visto;

Fazer um seguro saúde internacional para sua permanência no Brasil;

Obedecer e se adequar as normas da nstituição;

Cumpir a carga horária de 6 horas diárias de estágio e 30 horas semanais;

Obedecer as leias brasileiras.



IMPORTANTE

É firmado um Termo de Compromisso de Estágio  entre o estrangeiro, instituição
no Brasil, instituição de ensino no exterior e ABIPE. Esse documento é fornecido
pela ABIPE;

Não há qualquer vínculo empregatício entre o estrangeiro e a instituição;

Não existe nenhum custo para a instituição com a ABIPE, apenas o pagamento de
bolsa auxílio mensal paga diretamente ao estrangeiro;

Os estagiários estrangeiros vem ao Brasil amparados pela Legislação Brasileira de
Estágios.



IAESTE PARA BRASILEIROS

Através do processo convencional os estudantes brasileiros se inscrevem 1 ano
antes do embarque. As inscrições do programa vão de Março a Dezembro;
Durate o processo, os estudantes acumulam pontos conforme engajamento deles
no programa. Esses pontos ajudam a conseguir uma vaga no exterior;
São os próprios estudantes que escolhem as vagas, sempre de acordo com o seu
perfil;
Participantes que estudam em instituições parceiras do programa, recebem pontos
extras;
Os estudantes são responsáveis pelas taxas do programa, compra de passagem e
seguro saúde internacional;

Todos os estágios no exterior são remunerados, para que os brasileiros arquem com
despesas de moradia, alimentação e transporte interno. As vagas são em embresas ou
universidades, de 2 a 12 meses de duração.



Para mais informações

 
ABIPE/IAESTE BRASIL

Praça Charles Miller 152 - São Paulo
Tel: 11 3262-4012

Whatsapp: 1198797-0795
contato@abipe.org.br

www.abipe.org.br
 


