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Quem é a ABIPE

 Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil é
uma entidade sem fins lucrativos, com sede em São Paulo/SP, que
gerencia, há mais de 30 anos, programas de mobilidade
internacional para estudantes e recém-formados, conectando o
Brasil a mais de 80 países.

 Origem da Associação: Programa de intercâmbio IAESTE –
International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience.



Quem é a ABIPE?E o que é a IAESTE?

 IAESTE: International Association for the Exchange of Students for
Technical Experience.

 Através deste programa, a ABIPE recebe 400 estrangeiros por ano
para atuar em empresas e universidades brasileiras e envia o mesmo
número de brasileiros para atuar no exterior.

 Entidade não governamental, apolítica e sem
fins lucrativos, apoiada pela UNESCO,
fundada há mais de 60 anos pelo Imperial
College, e hoje presente em mais de 80
países, nos 5 continentes.



Quem é a ABIPE?ABIPE: conexão com o mundo



Quem é a ABIPE?IAESTE - Principais objetivos

 Proporcionar aos estudantes de graduação ou pós uma experiência
prática relevante dentro da sua área de formação, longe de seu
país de residência.

 Oferecer às empresas a contribuição temporária
de estudantes ou recém-formados, qualificados
e altamente motivados.

 Ser um instrumento de internacionalização para
empresas e indivíduos, proporcionando troca de
cultura e de know-how.



Quem é a ABIPE?Mais sobre a ABIPE

 Além do programa IAESTE, a ABIPE coordena diversos outros
programas para estrangeiros no Brasil:

 Estágio remunerado

 Trabalho voluntário

 High School

 Aulas de português

 Clínica de Futebol

 Imersões Temáticas (Arquitetura, Moda, Culinária)

 Viagens de turismo “Experience Brazil”

 Acomodação em casas de família

 Atividades sociais de integração



Quem é a ABIPE?Por que receber um estrangeiro?

 Promove a diversidade e maior mobilidade de conhecimento, ideias e
pessoas.

 Favorece ambiente de negócios mais aberto, plural e meritocrático.

 Estimula a inovação e a incorporação de novas tecnologias a partir do
contraste entre visões e óticas distintas.

 Facilita a inserção na economia mundial.

 Elimina gargalos de mão de obra pouco qualificada.

 Amplia ganhos de produtividade e competitividade.



Quem é a ABIPE?ABIPE e as empresas
Como a ABIPE pode ajudar a sua empresa?

 Suporte completo para a intermediação da vinda de candidatos estrangeiros

(estudantes ou recém-formados há até 1 ano):

 Processo de seleção / captação de candidatos no
exterior de acordo com perfil desenhado pela
empresa

 Auxílio com summer jobs

 Alocação de estudantes estrangeiros que já estejam
no Brasil

 Orientação quanto à Resolução Normativa cabível

 Documentação para obtenção do Visto adequado

 Orientação registro Polícia Federal

 Repasse do pagamento ao estrangeiro



Quem é a ABIPE?Passo a passo - suporte completo

1. Divulgação da vaga 
no exterior de acordo 
com perfil desenhado 

pela empresa 
(opcional)

2. Recebimento e 
análise de currículos

3. Entrevista via Skype
com candidatos

7. Repasse dos 
candidatos 

selecionados para RH 
da empresa

6. Contato e 
orientação ao 

candidato selecionado

5. Preparação de 
documentos junto a 

empresa, candidato e 
Instituição de Ensino 
conforme  Resolução 

Normativa

4. Negociação com a 
Instituição de Ensino 

Brasileira (definição de 
como será realizado o 

vínculo) ou contato 
com instituição de 
ensino no exterior, 
quando aplicável

8. Recolhimento de todos 
os documentos e envio dos 

mesmos via FEDEX ao 
candidato estrangeiro com 

orientações de como 
solicitar o visto na 

Repartição Consular mais 
próxima

9. Busca por 
acomodação em casa 

de família ou república 
estudantil (opcional)

10. Repasse do 
pagamento  mensal ao 
estrangeiro (opcional)



Quem é a ABIPE?Passo a passo - suporte completo

 Caso sua empresa já tenha um candidato pré selecionado, a ABIPE passa a atuar a partir
do passo 5.

 Importante: A ABIPE é responsável apenas pelo formulação dos documentos
relacionados ao estágio para a emissão do visto. Cabe ao estudante providenciar
documentos pessoais exigidos e se apresentar ao consulado do Brasil no exterior para
solicitar o visto.

 Caso sua empresa queira acompanhamento específico para registro na polícia federal,
RNE, abertura de conta corrente em banco brasileiro, indicamos as consultorias de visto
parceiras:



Quem é a ABIPE?Possibilidades de Contratação

Resolução Normativa 111 –Visto de estágio
 Contratação de estrangeiro que esteja em seu país de residência e queira estagiar no Brasil

por um período de até 120 dias (4 meses):

 Aplica-se para o visto no exterior

 É mandatório ter vínculo acadêmico no exterior

 Visto atrelado à Instituição de Ensino no exterior e à empresa

 Documentos necessários para emissão do visto (VITEM IV):

 Carta convite da empresa para estágio

 Termo de Compromisso de Estágio assinado entre empresa, estudante, IE e ABIPE

 Plano de Atividades assinado empresa, estudante, IE e ABIPE

 Vantagens:

 Não é necessário o vínculo com Instituição de Ensino Brasileira

 Contratação segue a Lei de Estágio Brasileira

 processo de visto rápido (2-3 semanas) e descomplicado (direto no Consulado no
país de residência)



Quem é a ABIPE?Possibilidades de Contratação

Resolução Normativa 88 –Visto de estágio
 Contratação de estrangeiro que esteja em seu país de residência e queira estagiar no Brasil:

 Aplica-se para o visto no exterior

 É mandatório ter vínculo acadêmico no exterior E estudar ao menos uma disciplina
em uma Instituição de Ensino (IE) Brasileira (graduação, pós ou MBA)

 Deve ser cumprido calendário acadêmico (semestre ou ano letivo)

 Visto atrelado à IE brasileira , ou seja, quem “manda” no período do visto é a IE /
pode ser renovado caso o aluno estenda matrícula

 Documentos necessários para emissão do visto (VITEM IV):

 Carta convite da empresa para estágio

 Carta de aceitação da IE brasileira

 Termo de Compromisso de Estágio assinado entre empresa, estudante, IE e ABIPE

 Vantagens:

 Contratação segue a Lei de Estágio Brasileira

 processo de visto rápido (2-3 semanas) e descomplicado (direto no Consulado no
país de residência)



Quem é a ABIPE?Possibilidades de Contratação

Resolução Normativa 94 –Visto de Intercâmbio Profissional
 Contratação de estrangeiro que esteja em seu país de residência e é estudante ou recém-formado

há até 1 ano

 Contratação através de contrato de trabalho por tempo determinado

 Deve exercer função específica (assistente, analista,assessor, coordenador, gerente ....não
pode ter função de estagiário)

 Termo de Compromisso deve ser assinado com empresa de intercâmbio

 Observações:

 É a empresa quem solicita vinda do candidato

 A contratação deve ser encarada como head count nacional (carteira de trabalho, FGTS,
INSS, multa rescisória....)

 VITEM V - Visto tramita pelo MTE (30-40 dias úteis)

 Visto de até 1 ano e não pode ser renovado

 Vantagens:

 Não é necessário o vínculo com a IE brasileira

 Contratação de recém-formados em até 1 ano

 Possibilidade de carga horária de até 44 horas semanais



Quem é a ABIPE?Possibilidades de Contratação

Resolução Normativa 101 – Regularização do estágio

 Estrangeiros que já estejam estudando no Brasil (graduação, pós ou MBA), podem realizar
estágios enquanto estiverem vinculados à instituição de ensino brasileira

 Estagiários recebem VITEM IV (visto de estudante).

 Visto pode ser renovado enquanto o estudante mantiver vínculo com a instituição de
ensino brasileira.

 Formalização do processo de estágio se dá através de uma carta-convite da empresa e da
assinatura de um Termo de Compromisso de Estágio entre estrangeiro, empresa,
instituição de ensino e ABIPE.

 Vantagens:

 agilidade: candidato já tem visto, já está hospedado na cidade, pode ser entrevistado
pessoalmente

 contratação segue a Lei de Estágio Brasileira

 empresa não precisa custear processo de visto

 candidato qualificado, motivado e geralmente já fala ao menos um pouco de Português



Portfolio de clientes ABIPE

 Oferecemos nossos serviços a empresas de diversos portes: desde
pequenos escritórios de Arquitetura ou Tecnologia por exemplo, até
grandes empresas multinacionais.



Portfolio de clientes ABIPE



Quem é a ABIPE?Instituições Parceiras



Consultorias Parceiras



Mais informações:

ABIPE
www.abipe.org.br

www.facebook.com/abipebrazil

Av. Paulista 726 / sala 601 
São Paulo – SP 
Tel: # 11 3141-1277 ou 3262-4012

Gerente Executiva:
Paula Semer Prado
pprado@abipe.org.br


