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Este guia visa dar a estudantes uma visão geral do que é 
o programa Intercâmbio de Jovens do Rotary, prepará-los 
para passar um tempo em outro país, explicar o que ocorre 
durante o intercâmbio e dar exemplos de questões a serem 
consideradas antes, durante e depois dele. Informações 
específicas devem ser esclarecidas durante as sessões 
de orientação organizadas pelos rotarianos do distrito 
patrocinador. 
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Que tal participar de um 
intercâmbio? 

Por que participar de um intercâmbio? 

Os participantes de intercâmbios lucram enormemente com a experiência: 

O que é o Rotary? 
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Quais são as exigências? 

Que tipos de intercâmbios estão disponíveis?

Há três tipos de intercâmbio: 

Longa duração:

Curta duração:

Novas Gerações:

Para encontrar o Rotary 
Club mais próximo, use 
a ferramenta Localizar 
Rotary Clubs no site 
www.rotary.org. 
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Quando e como devo me inscrever?

Onde posso fazer intercâmbio?

Quanto custa?

Quais são as regras? 
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E se eu não tiver certeza de que quero fazer um 
intercâmbio? 

Eu preciso falar o idioma do país anfitrião fluentemente? 
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Preparando-se para o intercâmbio 

O que devo fazer ao ser aceito para participar do 
programa?

Passaporte: Os estudantes devem dar entrada no pedido de 

Visto de estudante e formulário de garantia: Os estudantes podem 

Passagens aéreas: 

Seguro-saúde:

  Prova de vacinação: 

Exame médico e dentário: 
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O que eu devo saber sobre meu 
próprio país? 

Com quantas famílias anfitriãs vou 
morar?

Como entro em contato com a primeira família anfitriã?

Muitos participantes do 
Intercâmbio de Jovens 
são reconhecidos pelo 
blazer que recebem do 
distrito patrocinador.  
Durante o programa, 
os estudantes enfeitam 
seus blazers com 
broches e emblemas 
que recebem de 
rotarianos e amigos. Os 
intercambistas devem 
usá-lo quando visitarem 
clubes ou participarem 
de eventos rotários. 
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Devo levar presentes? 

Posso participar de atividades extracurriculares? 

Que tipos de roupa ou artigos pessoais devo levar? 

de suas roupas e itens pessoais: 

Documentação

contato



10

Artigos médicos e de higiene pessoal

Kit de primeiros socorros 

Quanto dinheiro devo levar? 

Os estudantes devem levar um pouco de 

caso de precisarem comprar comida ou 

Como devo lidar com minhas finanças durante o 
intercâmbio? 

Posso levar artigos 
elétricos?

Os estudantes podem levar 
barbeadores elétricos, 
secadores de cabelo, 
MP3 e laptops, entretanto 
o formato da tomada e a 
voltagem muitas vezes 
varia de um país para 
o outro. Para lidar com 
essas diferenças, pode-se 
comprar adaptadores de 
tomada e conversores de 
voltagem antes do início do 
intercâmbio, ou deixar para 
comprá-los no país anfitrião.
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O que eu devo saber sobre o país anfitrião?
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Durante o intercâmbio

Como posso me relacionar da melhor maneira possível 
com a família anfitriã? 

Quais são as minhas obrigações com o Rotary? 

Os estudantes de intercâmbio devem comparecer a eventos do Rotary 
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Qual é o papel dos rotarianos no intercâmbio?

Os rotarianos devem:

Preciso frequentar escola? 
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Com que frequência devo falar com a minha família e 
amigos do meu país?

Com quem devo falar se tiver um problema? 
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Algumas palavras sobre choque 
cultural

1.  Excitação e entusiasmo

2.  Irritação

3.  Adaptação

4.  Biculturalismo

Saudades de casa
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Choque cultural ao contrário
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Depois do intercâmbio

Quais são as minhas obrigações com o Rotary depois 
do meu retorno?

Como posso manter contato com o Rotary?
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Para os pais ou guardiões legais

O que devo fazer para preparar meu filho para o 
intercâmbio?
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Posso visitar meu filho durante o intercâmbio de longa 
duração?

Como o programa Intercâmbio de Jovens garante a 
segurança do meu filho? 
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Código de Conduta para Trabalhos com Jovens

O Rotary International se empenha em desenvolver e cultivar um ambiente 
seguro para todos os participantes de atividades rotárias. É da responsabilida-
de dos rotarianos, cônjuges e parceiros de rotarianos, e outros voluntários do 
Rotary salvaguardar ao máximo o bem-estar das crianças e dos jovens com os 
quais entram em contato, protegendo-os de qualquer abuso ou assédio físico, 
sexual e emocional.
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