
1ª ORIENTAÇÃO PARA JOVENS E PAIS 
INTERCÂMBISTAS – 2017/2018 

Distrito 4760 



Vamos nos Apresentar? 

Me chamo : ......  

Meu Distrito é 4760 Brasil 

Meu Clube Patrocinador é ...... 

Meu Clube Anfitrião é ..... 



Rotary 

Paul Harris, o advogado, 
formou o Rotary Club de 

Chicago no dia 23 de fevereiro 
de 1905 para que profissionais 

de diferentes setores 
pudessem interagir, fortalecer 

seus vínculos de amizade e 
ajudar diferentes 

comunidades 





Perguntas que norteam as ações dos 
rotarianos em tudo que pensam, dizem 

ou fazem, desde a elaboração de projetos 
ao seu dia a dia corriqueiro: 

 

É a VERDADE? 

É JUSTO para todos os interessados? 

Criará BOA VONTADE e 

MELHORES AMIZADES? 

Será BENÉFICO para todos 

os interessados? 

Prova Quádrupla 



Nossas causas 
 

 
Acesso a água limpa 

Saúde de mães e filhos 

Promoção da Paz 

Combate a Doenças 

Desenvolvimento Econômico 

Apoio a Educação 



Alguns dados 
110  
219  
532 

33.000 
2,5  
1.2 
16  

US$3 
91%  

Anos de atuação 

Países e regiões onde está presente 

Distritos 

Rotary Clubs no mundo 

Bilhões de crianças imunizadas 

Milhões de associados 

Milhões de horas de trabalho voluntário / ano 

Bilhões investidos em projetos nos últimos 100 anos 

Fundos arrecadados gastos diretamente com os 
programas 

Fonte: www.rotary.org.br março/2017 



Rotaract e Interact Clubs 

Para adolescentes e jovens profissionais 

de 12 a 30 anos 



Rotary no Brasil 

Início em 29 de janeiro de 1921 
no Rio de Janeiro 



84 Rotary Clubs em 43 cidades 

 
Parte da capital mineira, 

Belo Horizonte, e o Noroeste 
de Minas Gerais 

 

Mais de 2100 rotarianos 

O Distrito 4760 

Principais cidades que hospedam e enviam 
intercambistas: Belo Horizonte, Montes Claros, 

Patos de Minas, Paracatú, Unaí, Contagem, 
Betim, Carmo do Paranaíba, Pará de Minas,  

Bom Despacho, Luz, dentre outros 



Distrito 4760 
Rotaract Clubs: 16 

Rotaractianos: 200 

Interact: 19 

Interactianos: 500 

Rotary Kids 

Dados atualizados na gestão 2016/2017 



FAMÍLIA: Ser bom chefe de família 
AÇÃO: Cumprir os deveres de cidadão 

AMIZADE: Cultivar a capacidade de fazer e 
manter amigos 

PROFISSÃO: Ter ética profissional, agindo 
sempre de acordo com os princípios rotários 

RELIGIÃO: Respeitar normas e princípios 
religiosos 

INSTITUIÇÃO: Manter a integração no 
movimento rotário, cooperando sempre. 

Qualidades 
essenciais do 

rotariano 



Um programa de intercâmbio 
para jovens, acessível 

financeiramente, 
com critérios rigorosos de 

segurança e acompanhamento 
completo que garantem 

a qualidade, o bem-estar 
e o desenvolvimento 

dos jovens participantes 

O PIJ 

2000 

32 
países receberam  

mais de  

jovens intercambistas 
até hoje 

Iniciado no ano de 1967, 
em Belo Horizonte/MG, 

pelo médico e professor Ruy Pimenta Filho 



Promover a paz 
e a compreensão internacional 

Objetivo do PIJ 

Expandir os conhecimentos 
sobre o mundo e outras culturas 

Compreender-se melhor 
e ter mais maturidade 

Aprimorar as habilidades acadêmicas 
e de relacionamento interpessoal 

Benefícios 



Tipos de Programas 
Curta Duração Longa Duração Nova Gerações 

Varia de alguns dias a 
diversas semanas. 

É possível adaptar o 
intercâmbio a interesses 

próprios ou incluir 
excursões a locais 

específicos sempre com 
autorização dos Rotary 

Clubs locais. 
O programa contempla 

estadia com família. 

O jovem recebe um 
visto de ESTUDANTE e já 
sai do Brasil matriculado 

em uma escola 
equivalente ao nosso 

ensino médio, a qual é 
obrigado a frequentar 
durante o período de 

intercâmbio.  Os 
estudantes moram por 
aproximadamente um 

ano em outro país. 

É voltado para o público 
de 18 a 30 anos e tem o 

cunho profissional. 
É um intercâmbio 

de curta duração (em 
média de 1 a 3 meses), 
no qual o intercambista 

fará estágio não 
remunerado em sua 

área profissional em um 
país parceiro 



Hungria 
Itália 

Japão 
México 

Noruega 
Polônia 

República Checa 
Suécia 

Suíça 
Tailândia 

Taiwan 
Turquia 
E outros 

Locais que já 
receberam 

intercambistas 
do Distrito 4760 

África do Sul  
Alaska 

Argentina 
Austrália 

Áustria 
Bélgica 
Canadá 

Dinamarca 
EUA 

Finlândia 
França 

Holanda 



Com quem 
do Rotary 

posso contar? 



          

Governadoria 

Rotary Club 

Conselheiro Intercambistas 

Organograma  
Distrito 4760 



  

Rotary Club 

          

Conselheiro Oficial de 
Intercâmbio 

Escola 

Inbound 

Família 

Ações 
Sociais 

Envolvidos com 
O Programa de Intercâmbio 



Comissão Distrital 4760  
ano rotário 2016 / 2017 

Member Emeritus 
Ivan Libânio Vianna 
RC BH - Pampulha 

CHAIRMAN 
Rogério Ballesteros 

RC Contagem 

GOVERNADOR 
Alexandre Ramos 
RC Montes Claros 

Ritha Sousa 
Charmain NGE / coordenador 

do STEP 
RC BH Pe. Eustáquio 

 

Antônio Braga 
Assistente NGE 

RC BH Pe. Eustáquio 
 



Correspondentes no Exterior 
Carolina Villaça 

Europa – Mediterrâneo - África 
RC BH Liberdade 

Ana Lúcia Sousa 
América Norte, Central e Sul e Ásia 

RC BH Pe. Eustáquio 

Coordenadores 
Luísa Naves 
Marketing 

RC BH Liberdade 

Valéria Lemos 
Outbound 

RC BH Pampulha 

Guilherme Belnami 
América do Norte, Itália e Austrália  

RC BH Liberdade 

Ritha Jácome 
Processo de Seleção 
RC BH Pe Eustáquio 

Dr. Paulo Emilio 
Psicólogo 

RC BH Liberdade 

Edgar Pereira 
Treinamento , Estruturação 

Organizacional 
RC BH Liberdade 



REUNIÃO  DA COMISSÃO 
 

Quintas-feiras, de 18h às 19h, no Edifício Rotary (Rua 
Guajajaras, 410 Sl. 210 - BH) 



Hierarquia 
PARA SOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS 



Antes do 
intercâmbio 

começar 

A partir do momento 
que o seu intercâmbio 

começar 

Conselheiro 
Oficial de Intercâmbio 
Coordenador imbound 

Presidente Clube Anfitrião 
Chairmain 

Oficial de 
intercâmbio do seu 
Clube Patrocinador 

SIGA sempre este fluxo. Assim você não irá sobrecarregar 
uma única pessoa 



Clube 
patrocinador 

Você conhece as pessoas ... 



Quais são as obrigações 

com o Rotary? 



A família deve levar o  intercambista 
para participar das Reuniões semanais 

do clube anfitrião. 

 Intercambista deve participar da 
Conferência Distrital, Festivas e 

encontros de Orientação 

Projetos e ações do Clube 

As obrigações com o Rotary devem ter precedência 
sobre outras atividades extracurriculares 



O Processo de todo o Programa 

Monitoramento e avaliação sistemáticos 

Próximas Inscrições abertas maio 2017 
Idade entre 15 a 17 anos matriculados no Ensino médio 

Os jovens fazem: testes de conhecimentos gerais e psicológicos, redação e 
entrevista 



O Processo para Participar 

Monitoramento e avaliação sistemáticos 

 

1ª Fase 

Para jovens com facilidade 
de adaptação e disposição 
para enfrentar novos desafios 

2ª Fase 



Por que participar 
de intercâmbio?  



Por que participar de um 
intercâmbio? 

Ter experiências  

e 

 amizades  
para a vida toda  



Por que participar de um 
intercâmbio? 

Ser embaixador de seu país e comunidade 

Fazer imersão em outra cultura  

Fazer amizades duradouras  

Ter nova visão de mundo  

Assumir papéis de liderança 



Quais as 
exigências para 

participar de um 
Intercâmbio? 



Quais as exigências para participar 
de um intercâmbio? 

Ser Jovem 
de cabeça aberta 

“Mente aberta, coração aberto, vontade aberta” 
Teoria U – Otto Scharmer  



Além das exigências .... 

Fazer imersão em outra cultura  
Fazer amizades duradouras  

Ter nova visão de mundo  
Assumir papéis de liderança 

Ter experiências e lembranças para a vida toda  



Prepare-se 

para ser um 

embaixador  



O que devo saber 

sobre o meu país? 

Hábitos, cultura, história, 
geografia e política 



O que devo saber 

sobre o país anfitrião? 

Hábitos, costumes e leis 



Desafio de um novo idioma: 

Como me preparar? 

Ficar com crianças no inicio é uma ótima opção 

Assistir Jornal na TV – Jornalistas têm boa dicção 

Ler muito – Escrever um diário na nova língua  

Procurar revistas em quadrinhos e histórias infantis 



Providenciar 
ANTES 

da viagem 



 1º Seguro Saúde  distrito anfitrião irá informar  

2º Garante Form  aguardar o recebimento 

3º Visto de Estudante  providenciar se 

necessário 

4º Passagem aérea  comprar somente após ter o 

visto 

5º Autorização de Viagem  
Policia Federal 

Providencias  ANTES da Viagem 



Presentes para as famílias 

Pins e Botom 

Revistas e Livros 

Providencias  ANTES da Viagem 

Cartão de visita 

Bandeira do Brasil 

Flâmulas 

Uniforme 



Logomarca do PIJ 





Obrigações financeiras 
Família biológica 

Custos da viagem Seguro Saúde, 

Passaporte, Visto, Passagem 

Fundo Rotativo ou de 
emergência 

Taxa de Custeio  Rotary 



Clube 
patrocinador 

Antes de viajar, participe de uma reunião do seu Clube Patrocinador para 
agradecer o apoio e pegar as suas Flamulas  



É importante a 

participação da família e 

dos jovens, nas reuniões do 
seu Clube Patrocinador.  



Começou o seu 
intercâmbio 

E AGORA?  

# Começou 



Vida Familiar 

Hábitos familiares que 
devem ser discutidos 

claramente 



Sua família será 

responsável por 

você, social e 
fisicamente  



Como me relacionar da 
melhor maneira possível 

com a família anfitriã?  



Como entro em 

contato com a 

primeira família anfitriã?  



É responsabilidade do 

estudante se adaptar 

à família e não o 
contrário  



Com quantas 

famílias 
anfitriãs vou 

morar? 
pelo menos duas famílias  



Perguntas para  
a 1ª Noite 

Site : www. yeoresources.org 



Procure conversar com a sua família anfitriã 

Tarefas domésticas, 
Rotina diária da casa,  
Horário para chegar em casa, 
Dias que pode sair 
Práticas religiosas, 
Uso de telefone e computador, 
  



Saídas de Casa  

Horários de Chegada 
Onde e com quem vai sair 

Como estará indo e voltando 
Saídas: durante semana?? 

 



Recebimento de 
Visitas durante o 

intercâmbio 

Converse com o responsável pelo seu Distrito 



Hábitos  
alimentares 

Procure conversar com a sua família anfitriã 



Busque coma sua familia 
Informações diversas 

Explicações sobre números de telefone 
Informações sobre transportes públicos 
Informações sobre a cidade  
Dicas de segurança 



Preciso 
frequentar 

escola?  



Posso participar de 

atividades 
extracurriculares? 



Posso ter 
trabalho 

remunerado? 



Viagens 
Cada distrito define as suas viagens 

A oportunidade para conhecer mais sobre as 
belezas naturais, cidades e cultura local 

Os custos da viagem são de responsabilidade do próprio intercambista e sua família biológica 



Assédio 
sexual 



A segurança e o bem 
estar dos estudantes são 

prioridades do Rotary 

Conselheiro(a) ou o Oficial de Intercâmbio 



Desafios  



Tolerância e Persistência 
Não desanime aos primeiros obstáculos 



Aprender o máximo 
antes de sua partida 



Seja sociável, mas 
escolha com prudência 

seus amigos. 

Seja alegre.  



Me chamo : ......  

Meu Distrito é 4760 Brasil 

Meu Clube Patrocinador é ...... 

Meu Clube Anfitrião é ..... 

Procure se 
preparar  

Faça a sua apresentação, utilizando ao máximo imagem e dados estatísticos do 
Brasil e sua Cidade. 
Compartilhe os seus costumes, família e o cotidiano. 
Tempo de apresentação: 20 min no máximo 



Regras a 
serem 

seguidas 



4Ds 

NO DRINK NO DRUGS NO DRIVE NO DATING 

O seu distrito e Clube , podem ter outras regras.  Procure se informar 



Advertência ao 
intercambista 



Se um estudante desobedecer as 
regras previamente estipuladas ou 
um problema intransponível surgir, 
o distrito anfitrião pode decidir que 

é melhor que o estudante volte 
para casa mais cedo  



Mesada 



Relatório Mensal 
Oriente o jovem para fazer.  
Sempre no 1º dia útil do Mês 
 
Site: 
www.intercambiorotary4760.com.br 
 



Envolver a sua familia 
nas atividades 

pré-viagem 



Verificar a lista de bagagens 

Guardar cópias de todos os 
documentos e receitas médicas do 

estudante 

Conversar com a direção da sua 
escola no Brasil  



PIJ – Programa de Intercâmbio de Jovens 
RYEP – Rotary Youth Exchange Program 

Distrito 4760 
Mais informações 

www.intercambiodejovens4760.com.br  
Telefone: (31) 3222-9897 | E-mail: secretaria@intercambiorotary4760.com.br 

Endereço: Rua Guajajaras, 410 | Sala 210 | Centro | Belo Horizonte / MG | CEP 30.180-100 

http://www.intercambiodejovens4760.com.br/

