PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE JOVENS
DE ROTARY INTERNATIONAL

POSSIBILIDADES DE VAGA
REQUISITOS ESPECÍFICOS
PROCESSO CLASIFICATÓRIO 2019-2020
1

MODALIDADE: CURTA DURAÇÃO
POSSIBILIDADES DE VAGA
*Grupo *Grupo Qtde
1
2
Total

País

02

ALEMANHA

02

Julho 2019

01

Julho 2019

01

Janeiro 2019

04

04

Dezembro/2018
ou Janeiro/2019

02

04

Julho 2019

01

Julho 2019

01

ÁUSTRIA
BOTSWANA/ÁFRICA
DO SUL

01

FRANÇA
ITÁLIA

02

REP. TCHECA

01

Embarque

Observações

FEMININO

* a separação das vagas da Europa entre grupo 1 e grupo 2 trata-se de uma divisão
interna da Expro Brasil e não acarreta qualquer diferença aos candidatos do processo
2019-2020.
País
Qtde
Embarque
Observações
ARGENTINA

02

Janeiro ou Julho 2019

CHILE

01

Janeiro ou Julho 2019

COLÔMBIA

02

Janeiro ou Julho 2019

EQUADOR

02

Janeiro ou Julho 2019

ESTADOS UNIDOS

02

Julho 2019

ÍNDIA

02

Embarque a combinar com o
Distrito parceiro

MÉXICO

02

Julho 2019

REQUISITOS GERAIS PARA TODOS OS PAÍSES
01

Passaporte com validade mínima de 1 (um) ano e 6 (seis) meses no momento do embarque.

02

Necessária Carteira de Vacinação Internacional e vacina contra febre amarela tomada com
10 (dez) dias antes da viagem no mínimo. Para Europa e México não há necessidade.
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MODALIDADE: CURTA DURAÇÃO
REQUISITOS ESPECÍFICOS

ALEMANHA

ÁUSTRIA

 Requisitos válidos para todas as Possibilidades de Vagas Alemãs:
o O jovem alemão deverá ficar em um quarto individual.
o O jovem brasileiro deverá permanecer na Alemanha junto com o jovem
alemão.
o O jovem alemão deverá permanecer no Brasil junto com o jovem
brasileiro, ou seja, é obrigatório, para realização do intercâmbio, que
ambos os jovens, tanto no Brasil quanto na Alemanha, convivam juntos
durante todo o período do intercâmbio.
o Conhecimento do idioma alemão facilita muito a integração.
o **Os brasileiros costumam ter um forte choque cultural, pois os alemães
tratam seus filhos de forma mais independente, não dispensando tantos
cuidados como os brasileiros estão acostumados.
o Os hábitos de alimentação também são bem diferentes.
 Requisito válido para as 2 Possibilidades de Vaga com embarque previsto para
Julho: A critério do Distrito Anfitrião, existe a remota hipótese de o embarque
ser antecipado para Dezembro/2018.
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 Necessário conhecimento mínimo do idioma alemão.
 O Jovem não poderá ter histórico médico ou psicológico recorrente (uso
contínuo de medicamento ou terapia).
 Obrigatória a contratação do seguro austríaco ou suíço indicado pelo Distrito
anfitrião. Custo: €450,00 (euros).
 O Jovem ficará hospedado em cidade pequena e deverá estar envolvido nas
atividades e obrigações rotineiras familiares.
 O Visto é obtido no próprio país, após a chegada do jovem, não sendo
necessária sua obtenção antecipada no Brasil.
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MODALIDADE: CURTA DURAÇÃO
REQUISITOS ESPECÍFICOS

FRANÇA

ÍNDIA

ITÁLIA

 Idade entre 15 e 17 anos e 5 meses incompletos no momento do desembarque
no país.
 Existem acordos pré-estabelecidos dos Distritos em documento próprio, como
regras e cumprimento de deveres específicos do Programa que devem ser
enviados ao Distrito francês.
 Necessário conhecimento mínimo do idioma do país.
 O Distrito Francês irá solicitar que o Jovem faça o exame DELF (nível A1, pelo
menos) na Aliança Francesa ou em outra escola.
 O Jovem não poderá ter histórico médico ou psicológico recorrente (uso
contínuo de medicamento ou terapia).
 Existe seguro próprio – AXA.
 O visto só poderá ser feito após o pagamento deste seguro.
 Idade até 17 anos e 6 meses incompletos no momento do desembarque no país
Fluência no idioma inglês obrigatória.
 O jovem brasileiro deverá permanecer na Itália junto com o jovem italiano.
 O jovem italiano deverá permanecer no Brasil junto com o jovem brasileiro, ou
seja, é obrigatório para realização do intercâmbio, que ambos os jovens, tanto no
Brasil quanto na Itália, convivam juntos durante todo o período do intercâmbio.
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MODALIDADE: LONGA DURAÇÃO
POSSIBILIDADES DE VAGA
*Grupo *Grupo Qtde
1
2
Total

País

Embarque

Observações

ÁFRICA DO SUL

01

01

ALEMANHA

02

02

Agosto 2019 ou
Janeiro 2019
Agosto 2019

01

01

Agosto 2019

BÉLGICA
DINAMARCA

02

02

04

Agosto 2019

ITÁLIA

01

01

02

Agosto 2019

REP. TCHECA

01

01

Agosto 2019

* a separação das vagas da Europa entre grupo 1 e grupo 2 trata-se de uma divisão interna
da Expro Brasil e não acarreta qualquer diferença aos candidatos do processo 2019-2020.
País

Qtde

Embarque

ARGENTINA

04

Janeiro ou Agosto 2019

AUSTRÁLIA

05

Agosto 2019

CANADÁ

02

Agosto 2019

COLÔMBIA

02

Agosto 2019

CORÉIA DO SUL

02

Agosto 2019

EQUADOR
ESTADOS
UNIDOS
ÍNDIA

02

Agosto 2019

10

Agosto 2019

11

Agosto 2019

JAPÃO

02

Agosto 2019

MÉXICO

20

Agosto 2019

PERU

01

Agosto 2019

TAILÂNDIA

02

Agosto 2019

TAIWAN

07

Agosto 2019

Observações
02 para embarque em janeiro
2019
02 para embarque em agosto de
2019
01 para menino até 16 anos e 6
meses com embarque janeiro 2019
04 para embarque em agosto de 2019
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MODALIDADE: LONGA DURAÇÃO
REQUISITOS GERAIS PARA TODOS OS PAÍSES
01

Passaporte com validade mínima de 1 (um) ano e 6 (seis) meses no momento do embarque.

02

Necessária Carteira de Vacinação Internacional e vacina contra febre amarela tomada com
10 (dez) dias antes da viagem no mínimo. Para Europa e México não há necessidade.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
ÁFRICA DO
SUL

ALEMANHA

ARGENTINA

 N/D
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 Necessário conhecimento mínimo do idioma alemão.
 Obrigatório matricular-se e cursar no Brasil antes do embarque.
 Obrigatório pagar curso intensivo de alemão, ao custo médio de U$250,00, com
início imediato após chegada ao país.
 O Visto é obtido no próprio país, após a chegada do jovem, não sendo
necessária sua obtenção antecipada no Brasil.
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 Embarque para maiores de 18 anos (19 anos incompletos) pode ser negociado.
 Seguro saúde deverá ser contratado na CISI Bolduc para estudante de
intercâmbio do Rotary: http://www.culturalinsurance.com/rotary/cisibolduc.asp.
 As viagens são opcionais.
 É obrigatório pagar algumas atividades do Distrito.
 Estas serão informadas pelo Distrito Anfitrião.
 É obrigatório emissão do Visto de Estudante 23L, antes do embarque.
 O jovem deve deixar o Brasil de posse do Visto de Residência Temporária
(Estudante) 23L. A posse deste visto é obrigatória para realização do
intercambio, sob pena de rescisão contratual e cancelamento do intercâmbio.
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MODALIDADE: LONGA DURAÇÃO
REQUISITOS ESPECÍFICOS

AUSTRÁLIA

BÉLGICA

CANADÁ

COLÔMBIA

 Idade até 17 anos e 6 meses incompletos no momento do desembarque no país.
 O Jovem não poderá ter terminado o Terceiro Ano do Colegial (ensino médio).
Deverá estar estudando ainda.
 Seguro de acidentes pessoais, indicado pelo Distrito australiano. Custo
aproximado A$550,00 (dólares australianos).
 Seguro de saúde do governo OSHC obrigatório para estudante estrangeiro,
custo aproximado A$500,00 (dólares australianos). Esta é uma exigência para
obtenção do visto, pois não há saúde privada na Austrália.
 Material escolar e uniforme a ser pago pela família patrocinadora (variável,
porém de valor próximo a U$300,00 (dólares australianos).
 Grande Viagem obrigatória: Custo estimado de A$4.500,00 (dólares
australianos)
 Não são aceitas visitas de familiares, nem o retorno do jovem antes do prazo,
exceto por força maior (não é justificativa prestar o vestibular).
 Idade entre 17 anos e 18 anos e 6 meses incompletos no momento do
desembarque no país. Jovem nascido entre 1/Fev/2001 e 1/ago/2002
 Necessário conhecimento mínimo do idioma francês, alemão ou dutch
(Obrigatório matricular-se e cursar no Brasil antes do embarque).
 A EXPRO BRASIL informará qual dos idiomas deverá ser cursado, assim que
tiver a confirmação do intercâmbio.
 Ao chegar à Bélgica será verificada a necessidade de curso de idioma para
acompanhamento da escola. Constatada essa necessidade, o jovem será
matriculado em curso particular, sendo que tal custo correrá por sua conta e de
sua família brasileira.
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 Por se tratar de um intercambio realizado em Distritos binacionais
(Canadá/Estados Unidos), o Intercâmbio poderá ser realizado nos Estados
Unidos.
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 Embarque para maiores de 18 anos (19 anos incompletos) pode ser negociado.
 Seguro saúde deverá ser contratado na CISI Bolduc, para estudantes de
intercâmbio de Rotary
(http://www.culturalinsurance.com/rotary/cisibolduc.asp).
 As viagens são opcionais.
 É obrigatório pagar algumas atividades do Distrito. Estas serão informadas pelo
Distrito Anfitrião.
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MODALIDADE: LONGA DURAÇÃO
REQUISITOS ESPECÍFICOS
 Idade até 17 anos e 6 meses incompletos no momento do desembarque no país.
 Existem acordos pré-estabelecidos dos Distritos em documento próprio, como
regras e cumprimento de deveres específicos do Programa, que devem ser
enviados ao Distrito Coreano.
CORÉIA DO
SUL
 Sugere-se ao jovem que estude previamente a língua do País para facilitar a
comunicação e adaptação.
 Obrigatória a presença do Jovem na Conferência Distrital. Não podendo retornar
ao Brasil antes dela.
 Idade entre 16 e 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 O Jovem não poderá ter terminado o Terceiro Ano do Colegial (ensino médio).
Deverá estar estudando ainda.
DINAMARCA
 A Multidistrital Dinamarquesa contrata o seguro para o jovem.
 O jovem pagará o seguro diretamente à Multidistrital.
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 Embarque para maiores de 18 anos (19 anos incompletos) pode ser negociado.
 Seguro saúde deverá ser contratado na CISI Bolduc, para estudantes de
intercâmbio do Rotary (http://www.culturalinsurance.com/rotary/cisibolduc.asp).
EQUADOR
 As viagens são opcionais.
 É obrigatório pagar algumas atividades do Distrito, estas serão informadas pelo
Distrito Anfitrião.
 Idade entre 16 anos e 19 anos incompletos no momento do desembarque no país.
O Jovem deverá ter nascido entre 1/Set/1999 e 31/Ago/2002
 O Jovem não poderá ter terminado o Terceiro Ano do Colegial (ensino médio).
Deverá estar estudando ainda.
 Existem acordos pré-estabelecidos dos Distritos em documento próprio, como
regras e cumprimento de deveres específicos do Programa, que devem ser
enviados ao Distrito eslovaco.
ESLOVÁQUIA
/ REPÚBLICA  Obrigatório conhecimento do idioma inglês básico.
 Necessário conhecimento mínimo do idioma do país.
TCHECA
(Obrigatório matricular-se e cursar no Brasil antes do embarque).
 A EXPRO BRASIL informará ao Jovem para qual país irá, tão logo receba essa
informação do Distrito anfitrião.
 O país possui seguro próprio indicado pelo Distrito Anfitrião, que deve ser
contratado antes de se solicitar o visto.
 O visto demora aproximadamente 60 dias.
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MODALIDADE: LONGA DURAÇÃO
REQUISITOS ESPECÍFICOS

ESTADOS
UNIDOS

ÍNDIA

ITÁLIA

 Idade até 18 anos e 5 meses incompletos no momento do desembarque no país,
dependendo do Distrito Americano, porém não podemos garantir que jovens
entre 18 anos e 5 meses incompletos serão aceitos.
 Teste de proficiência toefl Junior obrigatório para todos.
 O Jovem não poderá ter terminado o Terceiro Ano do Colegial (ensino médio),
devendo estar estudando ainda.
 Caso tenha terminado o Terceiro Ano do Colegial, é necessário matricular-se em
um Curso Técnico para conseguir o visto de estudante.
 Por se tratar de um intercambio realizado em Distritos binacionais, o jovem
poderá ser direcionado para o Canadá ou Bermudas.
 Idade até 17 anos e 6 meses incompletos no momento do desembarque no país.
 O Jovem não poderá ter terminado o Terceiro Ano do Colegial, devendo estar
estudando ainda.
 Caso tenha terminado o Terceiro Ano do Colegial (ensino médio), é necessário
matricular-se em um Curso Técnico para conseguir o visto de estudante.
 Existem acordos pré-estabelecidos dos distritos em documento próprio, como
regras e cumprimento de deveres específicos do Programa que devem ser
enviados ao Distrito Indiano.
 Sugere-se ao jovem que estude previamente o idioma do País, para facilitar sua
comunicação e adaptação.
 Obrigatória à presença do Jovem na Conferência Distrital, não podendo o
mesmo retornar ao Brasil antes dela, salvo por motivo de força maior.
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 O Jovem não poderá ter terminado o Terceiro Ano do Colegial (ensino médio),
devendo estar estudando ainda.
 Conhecimento do idioma inglês básico obrigatório.
 Necessário conhecimento mínimo do idioma do país.
 Obrigatório matricular-se e cursar no Brasil antes do embarque.
 Obrigatória aquisição de celular na Itália (chip) para monitoramento e segurança.
 Eles possuem seguro específico que tem que ser contratado antes da solicitação e
obtenção do visto.
 Visto depende de convite oficial via embaixadas. Prazo: 90 dias para
procedimentos.
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MODALIDADE: LONGA DURAÇÃO
REQUISITOS ESPECÍFICOS

JAPÃO

MÉXICO

PERU

TAILÂNDIA

 Idade até 17 anos e 6 meses incompletos no momento do desembarque no país.
 Existem acordos pré-estabelecidos dos Distritos em documento próprio, como
regras e cumprimento de deveres específicos do Programa que devem ser
enviados ao Distrito Japonês.
 Obrigatória proficiência nível 5 no idioma Japonês (mais básica).
 Este certificado deverá ser apresentado no ato da escolha de país.
 Obrigatória a presença do Jovem na Conferência Distrital, não podendo o mesmo
retornar ao Brasil antes dela, salvo por motivo de força maior.
 É possível receber jovens com idade até 19 anos incompletos no momento do
desembarque no país, dependendo do Distrito Mexicano, porém não podemos
garantir que jovens entre 18 e 19 anos incompletos serão aceitos.
 Seguro saúde específico exigido pelos Distritos.
 Para alguns Distritos é necessário o visto Americano, devido à proximidade da
fronteira com os Estados Unidos.
 Para jovens menores de 18 anos é obrigatório obter uma autorização de viagem
lavrada em cartório com tradução juramentada e registrada no MRE antes de
solicitar o visto. Essa tramitação documental leva aproximadamente 60 dias.
 Idade até 18 anos incompletos no momento do desembarque no país.
 Embarque para maiores de 18 anos (19 anos incompletos) pode ser negociado.
 Seguro saúde deverá ser contratado na CISI Bolduc, para estudantes de
intercâmbio de Rotary (http://www.culturalinsurance.com/rotary/cisibolduc.asp).
 As viagens são opcionais.
 É obrigatório pagar algumas atividades do Distrito. Estas serão informadas pelo
Distrito Anfitrião.
 Idade até 17 anos e 6 meses incompletos no momento do desembarque no país.
 Existem acordos pré-estabelecidos dos Distritos em documento próprio, como
regras e cumprimento de deveres específicos do Programa que devem ser
enviados ao Distrito Tailandês.
 Sugere-se ao jovem que estude previamente o idioma do País, para facilitar sua
comunicação e adaptação.
 Obrigatória a presença do Jovem na Conferência Distrital, não podendo o mesmo
retornar ao Brasil antes dela, salvo por motivo de força maior.
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MODALIDADE: LONGA DURAÇÃO
REQUISITOS ESPECÍFICOS

TAIWAN

 Idade até 17 anos e 6 meses incompletos no momento do desembarque no país.
 Existem acordos pré-estabelecidos dos Distritos em documento próprio, como
regras e cumprimento de deveres específicos do Programa que devem ser
enviados ao Distrito Taiwanês.
 Exigência de no mínimo 100 horas/aula de Mandarim.
 Obrigatória a presença do Jovem na Conferência Distrital, não podendo o mesmo
retornar ao Brasil antes dela, salvo por motivo de força maior.
 Exigência de Permanência mínima de 44 semanas no país, não podendo
ultrapassar a 52 semanas.
 A família brasileira do jovem que escolher este país será responsável pela despesa
da “Orientação de Inbounds” do Jovem taiwanês de sua contrapartida, bem como
das despesas referentes ao aprendizado pelo mesmo do idioma português (curso
de português).

10
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