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Pontos IAESTE – Processo Convencional 

Como você viu anteriormente, a ABIPE tem todo interesse de enviar estudantes 

qualificados com bom desempenho escolar para estágios no exterior através do 

programa IAESTE. 

Já que o sistema de ensino brasileiro é muito heterogêneo, não fazemos um processo 

seletivo, avaliando notas ou a instituição de ensino dos alunos brasileiros. 

Por isso, nós da ABIPE criamos um ranking de pontos, onde aqueles alunos que mais 

contribuírem com o programa durante a temporada que antecede a viagem, têm mais 

chances de conseguir uma vaga de estágio no exterior. 

 

I. Oferta de estágios em empresas - 200 pontos 

Oferte vagas em empresas no Brasil para estudantes estrangeiros do programa IAESTE. 

Fale com amigos e familiares, com certeza irá conseguir uma empresa que aceite abrir 

uma vaga em seu nome. Importante: todas as vagas devem ser remuneradas com uma 

bolsa auxílio mensal, paga diretamente ao estudante estrangeiro. A empresa não paga 

nada para a ABIPE. 
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II. Oferta de estágios em Instituições de Ensino - 150 pontos 

Veja se sua Instituição de Ensino é parceira do programa e converse com algum 

professor para ofertar uma vaga de estágio em seu nome, assim você ganhará os pontos 

pela oferta. 

Importante: todas as vagas devem ser remuneradas com uma bolsa auxílio mensal, paga 

diretamente ao estudante estrangeiro. A Instituição de Ensino não paga nada para a 

ABIPE. 

 

III. Oferta de acomodações - 100 pontos 

Oferte acomodações para estudantes estrangeiros que vêm estagiar no Brasil. Essas 

ofertas podem ser em casa de família ou república estudantil. O valor máximo que pode 

ser cobrado é de R$350,00 por mês. A oferta deve ser de no mínimo 8 semanas, entre 

abril e dezembro. Consideramos as acomodações ofertadas somente em cidades onde 

recebemos estudantes estrangeiros (consulte a ABIPE para saber quais são) e todas as 

capitais. Você pode ofertar no máximo 4 acomodações. 

 

IV. Atividades sociais - 30 pontos 

Organize e participe de atividades sociais com estrangeiros do programa ou brasileiros 

inscritos. Pode ser um happy hour, um city tour, uma ida ao museu, algum show... Use 

sua criatividade! 

Como agendar uma atividade social com a ABIPE: 

✓ Mande um email com 7 dias de antecedência para contato@abipe.org.br com o 

assunto Atividade Social – cidade que vai acontecer; 

✓ Coloque no corpo do email o nome do organizador + local da atividade + data e 

horário. 

Durante a atividade, poste as fotos nas suas redes sociais com a #IAESTEBrazil 

Após a atividade, mande a lista de presença dos participantes (nome e e-mail) e fotos do 

evento para o email contato@abipe.org.br 

Os participantes da atividade recebem 20 pontos. 

 

V. Indicação de amigos 100 pontos 

Indique seus amigos e conhecidos para participar do programa através da área restrita 

do candidato. Divulgue o programa em suas redes sócias, em sua Instituição de Ensino e 

etc. 

VI. Parceria com sua Instituição de Ensino - 150 pontos 

Sua instituição não é parceira do programa? Converse com o departamento de relações 

internacionais/departamento de parcerias/departamento de estágios/coordenador do seu  
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curso e apresente o programa IAESTE. Se a parceria se concretizar, você receberá os 

pontos. 

 

VII. Palestras sobre o programa - 20 pontos 

Faça palestras sobre o programa em sua instituição de ensino, no seu trabalho, no seu 

clube etc. 

Como agendar uma palestra: 

✓ Mande um email com 7 dias de antecedência para atendimento@abipe.org.br 

com o assunto Palestra – cidade que vai acontecer; 

✓ Coloque no corpo do email o nome do organizador + local da palestra (endereço 

e sala) + data e horário. 

 

Para validarmos os pontos é necessário: 

✓ Ter no mínimo 5 participantes; 

✓ Passar lista de presença com nome completo e e-mail dos participantes + fotos 

para a ABIPE; 

✓ Divulgar as fotos da palestra em suas redes sociais com #IAESTEBrazil; 

✓ Pelo menos 1 inscrição efetivada de algum participante da palestra; 

✓ Você pode fazer até 10 palestras por ano, com um intervalo de no mínimo 15 

dias entre elas; 

 

VIII. Buscar estrangeiros em aeroportos 200 pontos / rodoviária 100 pontos 

Quer receber estudantes estrangeiros no Brasil? Entre na sua área restrita e estipule os 

dias e horários que você tem disponibilidade para que a ABIPE entre em contato com 

você para combinar tudo. 

 

IX. Estudantes de Instituições de Ensino Parceiras - 50 pontos  

Aqueles que estudam em Instituição de Ensino parceiras do programa recebem 50 

pontos no ato da inscrição. Para saber se sua Instituição é parceira, consulte a ABIPE. 

Mesmo se você não estuda em alguma Instituição parceira do programa, pode participar 

normalmente. 

Além dessas modalidades de pontos, a ABIPE vai lançar várias atividades durante o 

ano. Participe e ganhe ainda mais pontos! 
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