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Faz parte desta orientação:Faz parte desta orientação:

O que é o Rotary.O que é o Rotary.

O que é o PIJ.O que é o PIJ.

Abuso e Assédio SexualAbuso e Assédio Sexual

Quem aqui não é Rotariano?Quem aqui não é Rotariano?



AS FAMILIAS AS FAMILIAS 
ANFITRIÃSANFITRIÃS



Expectativas:

     Com a casa e o coração abertos, as famílias aguardam em breve a chegada do filho 
estrangeiro.

     Disponíveis e preparando-se para oferecer o melhor em todos os sentidos.

     Na maioria das vezes, com o desejo de retribuir tudo que seus filhos brasileiros possam 
receber.
     Com muito amor e compreensão.

     Servir de anfitriões é um desafio... mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade!

     Em um sentido mais amplo, os anfitriões estão compartilhando da amizade e da 
compreensão entre os povos através de um jovem na mesma faixa etária de seu filho.

     Nessa altura vocês já devem ter recebido a documentação (Application) do estudante 
e, portanto, tem as informações básicas a respeito dele, se não tem, procure o oficial de 
intercâmbio do seu clube

     Quem aqui já esta se correspondendo com o jovem que vai receber?  Se ainda não esta, 
não demore, ele estará ansioso, aguardando notícias, e sua família terá mais segurança 
após este contato.

 No final do guia tem uma sugestão de carta para enviar ao estudante. Anexo I.

              OBS IMPORTANTISSIMA: Quando o intercâmbista começa a se comunicar com a 
família, é normal que ele se esqueça de informar o Rotary a data de sua viagem, então peça 
para que ele envie uma copia da sua passagem para 

secretaria@intercambiorotary4760.com.br                                          
           
 
.
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Responsabilidades da família.

      A principal responsabilidade da família que esta enviando seu filho é 
receber sua contrapartida e nos garantir que ira acompanhá-lo 
durante TODO o ano dele aqui, mesmo quando ele for morar com as 
famílias que vocês indicaram, assumindo as despesas básicas como 
transporte escolar, livros etc.

O intercâmbista tende a se sentir vulnerável ao viver com uma família 
desconhecida, em um país estranho e tendo que falar e ouvir um idioma 
diferente do seu. O intercâmbio só será bem-sucedido se os anfitriões 
compreenderem esse fato e se dedicarem a tornar a estadia mais confortável.

É responsabilidade da família prover um ambiente seguro, 
respeitoso e apropriado onde relações de amizade e confiança 
possam florescer  

Receba o intercâmbista como se ele fosse seu filho, com AMOR.

Lembre-se : Ele é quem tem que se adaptar a sua cultura e não o 
contrario.



Para enfatizar a importância desse ponto, o Rotary Internacional elaborou o :                      

CÓDIGO DE CONDUTA PARA TRABALHOS COM OS JOVENS

O ROTARY INTERNATIONAL está comprometido com o desenvolvimento 
e cultivo de um ambiente mais seguro possível para todos os 
participantes de atividades rotárias.

É da responsabilidade de todos rotarianos e voluntários do Rotary 
salvaguardar ao máximo o bem-estar dos jovens participantes 
envolvidos em programas rotários, cuidando para que não sofram 
nenhum abuso ou assédio físico, sexual ou moral

ADOTADO PELO CONSELHO DIRETOR DO RI EM NOVEMBRO DE 2002



    
    Em linhas gerais, a família que esta enviando vai se responsabilizar por 
oferecer sua casa e mais no mínimo duas outras famílias para receber o 
jovem intercâmbista.
    
    Exercerá as responsabilidades e supervisão paternas como se o 
mesmo fosse seu próprio filho.
    
    Orientará o jovem em relação à família, a escola e a comunidade, 
facilitando sua adaptação. “ Somente trocou de filho”
    
    Pedimos sua ajuda para arrumar escola para o intercâmbista junto com 
o Oficial de Intercambio do seu clube, pois pode ser muito mais fácil para 
vocês do que para ele, principalmente na escola que seu filho estava 
estudando
    
     As famílias anfitriãs devem manter frequente contato com o Rotary 
Clube local para que qualquer problema possa ser resolvido rapidamente. 
Além disso, o estudante de intercâmbio deve se sentir confortável para 
procurar seu conselheiro.



Preparando para receber o intercâmbista.
      

       Receber um jovem estrangeiro pode ser extremamente gratificante 
para todos os membros da família anfitriã, e quanto mais preparados 
estiverem, melhor será a experiência. A maioria das famílias enfrentam 
alguma ansiedade.

       É ideal que a família anfitriã informar-se sobre a cultura do país do 
estudante para  tentar prever problemas que possam resultar das 
diferenças. Se não tiver informações suficientes, esta deve pesquisar na 
internet, biblioteca etc.



A Chegada - 1ª Família (Documentos)

      A família deve receber o intercâmbista no aeroporto junto com um 
rotariano.

      As famílias que não residem em Belo Horizonte, podem se representar 
por um de seus membros juntamente com o rotariano ou escolher outro 
aeroporto mais próximo da sua cidade porém, devem informar 
antecipadamente e orientar o intercâmbista antes da saída do seu país. 
Neste caso pode ser necessário comprar a passagem aérea do trecho 
domestico e solicitar o reembolso do intercâmbista.
     Informamos também que o distrito em BH não dispõe de nenhuma 
pessoa para fazer translado entre aeroportos e nem locais para pernoitar.  

   O jovem poderá estar muito cansado da viagem e ser vítima de certa 
confusão que surge quando os ritmos naturais do corpo são alterados pela 
mudança de horários. 

   No próprio aeroporto deve ser disponibilizado uma ligação telefônica do 
jovem para seus pais biológicos. Achamos que vocês também gostariam de 
receber uma ligação de seus filhos, não é. Tire fotos, leve outros jovens 
para recebê-los, faça uma faixa de bem vindo, envie as fotos pela internet 
para a família dele.



Documentos:

           A família deve guardar o passaporte e a passagem do 
estudante durante todo o período em que o mesmo estiver sob sua 
responsabilidade.
          
           A primeira família e ou o oficial de intercâmbio devem 
providenciar imediatamente o “Registro de Estrangeiro” do 
estudante, junto à Polícia Federal. O prazo para solicitação deste 
registro é de 30 dias a partir da data da chegada do estudante (as 
taxas do registro são por conta do intercâmbista).

          A família deve verificar se o intercâmbista veio com o seguro 
de saúde e também se sabe utilizá-lo se for preciso.
           

  



Dificuldades

 A maior dificuldade são as dúvidas em como lidar com as situações 
desconhecidas.
      É importante contar com o apoio do Oficial de Intercâmbio do Rotary 
Clube e principalmente do Conselheiro do intercâmbista durante toda a 
sua estadia.
      O estudante chega à sua família como um estranho em terra 
estrangeira.
      Pode ser a primeira vez que o jovem fica fora de casa por um período 
prolongado. Da mesma forma, os membros da família anfitriã podem ter 
ideias preconcebidas e receios.
      O amor e a compreensão serão a base para superação de muitas 
dificuldades. Mas a consciência do papel de orientadores e de principal 
referência para o intercâmbista na nossa comunidade deve nortear as 
atitudes das famílias.
      As dificuldades iniciais com o idioma não podem prejudicar a 
comunicação, criando mal entendidos. É recomendável que as instruções 
que devem ser dadas pela família não deixem dúvidas. Caso seja 
necessário, uma pessoa que fale o idioma do estudante pode ser uma 
importante ajuda. Programas de tradução ajudam muito nesta hora. 
      O jovem necessitará de tempo para aprender o idioma. Mas é 
importante lembrar que quanto mais rápido isso ocorrer, menos 
dificuldades ele terá para compreender e ser compreendido. Sua 
adaptação e as possibilidades que vão surgir são consequências 
naturais.          



Orientação e adaptação do estudante
         Os intercambistas devem ter sido orientados pelo seu distrito antes da sua 

viagem e também serão logo após sua chegada aqui no Brasil. Contudo, por 
melhor que seja essa orientação, o fato é que ao conhecer a família anfitriã, o 

jovem sente-se uma pessoa estranha em meio a uma terra desconhecida, 
possivelmente encontrando idioma, sotaque ou dialeto diferente do seu. Uma 

maneira de facilitar a adaptação é a conscientização de ambos os lados de que há 
sempre margem para más interpretações quando representantes de diferentes 

culturas se encontram. O que um considera ser falta de educação ou 
comportamento inaceitável, pode ser perfeitamente normal no entendimento do 

outro. Alguns distritos rotários oferecem orientação intercultural às famílias 
anfitriãs. Outra maneira de auxiliar o estudante é incluí-lo em atividades do dia a 

dia dos moradores da casa. Isto não significa programar eventos especiais. O 
segredo é permitir que o jovem participe dos compromissos e funções familiares, 

e mostrar-lhe os diferentes aspectos culturais seguidos e adotados pelos 
adolescentes do país. Deve-se tratar o estudante como membro da família, e 

nunca como um convidado de passagem. O jovem deve ser encorajado a tratar os 
pais anfitriões com um título informal, como “mãe”, “pai” ou outro apropriado, 

para que se sinta parte integrante da família. Este tipo de relacionamento desde o 
início ajuda a assegurar uma estadia bem-sucedida. Outro elemento fundamental 

de apoio ao estudante é a rede de contatos rotários, que inclui o conselheiro , 
orientadores pedagógicos, dirigentes distritais do Intercâmbio de Jovens, sócios 
do Rotary Club local e a família biológica. É importante verificar se o estudante 
sabe fazer contato com essas pessoas, e se sente à vontade para fazê-lo. Esta 

extensa lista de contatos permite que o jovem tenha sempre alguém com o qual 
se sinta confortável em expor seus problemas. Contudo, ele deve ser autorizado a 
fazer contatos com seus pais biológicos mais frequentemente se houver alguma 

questão pendente e difícil de ser resolvida.  



Planejamento de hospedagem
         O tempo de permanência com cada família deve ser definido antes da 
chegada do estudante. Este deve ter seu próprio quarto ou dividir um com 

outro jovem do mesmo sexo e de idade similar, ter sua própria cama e total 
privacidade para se vestir e tomar banho. É importante providenciar 

também um local onde possa estudar sem interrupções. Além de prover 
hospedagem e alimentação ao visitante, é responsabilidade dos anfitriões 
supervisioná-lo como se fossem seus próprios pais e notificar o conselheiro 

rotariano se o estudante estiver enfrentando problemas relacionados a 
saúde, dificuldade de adaptação, questões familiares no país de origem ou 

muitas saudades de casa. Um canal aberto de comunicação entre os 
envolvidos é imprescindível para criar um ambiente em que todos se sintam 

confortáveis. O estudante deve ser incentivado a expressar sua opinião 
sempre que desejar. É recomendável que as seguintes questões sejam 
discutidas antes do início do intercâmbio, para evitar desentendimentos 

futuros: 
      • Responsabilidades individuais em tarefas domésticas como limpeza do 

quarto, auxílio na cozinha, etc.
      • Hábitos diários da casa como horários de refeições, de dormir, de 

estudar, etc.
      • Horário para chegar em casa 

      • Responsabilidades com relação às chaves da casa
      • Explicações sobre números de telefone e procedimentos de 

emergência
      • Informações sobre transportes públicos

      • Práticas religiosas
      • Uso de telefone e computador 

        Tudo isso será mais detalhado a frente.  



Problemas geralmente enfrentados por 
Intercambistas:

         Apesar de muitos dos estudantes se mostrarem pessoas maduras, 
deve-se ter em mente que são ainda apenas adolescentes e que seu principal 
ponto de apoio e conforto é sua família anfitriã.
 

         Se algum problema ocorrer e caso não possa ser resolvido, mesmo que 
pareça insignificante, a família anfitriã deve avisar o conselheiro 
imediatamente. Na falta deste, deve-se procurar o oficial de intercâmbio ou o 
presidente do Rotary Club  

          



Falta de proficiência no idioma

          Durante os primeiros dias após a chegada do jovem, ficará claro se 
existe algum problema nesta área. Alguns estudam o idioma antes da 
viajem, chegando às vezes a ser quase proficientes. Outros precisam de 
aulas adicionais (Veja cursos de português para estrangeiros em convênios 
firmados pelo PIJ e ou inclusive na UFMG) assim que chegarem. Contudo, o 
conhecimento adquirido em livros não os prepara para o uso do idioma em 
atividades diárias, resultando em mal-entendidos e frustrações quando 
tentam comunicar-se. Os membros da família anfitriã devem procurar falar 
clara e pausadamente. É aconselhável checar constantemente se o 
estudante compreendeu o que foi dito sobre normas da casa, explicação de 
caminhos e outros assuntos.
        É importante lembrar que muitas vezes o jovem indica ter entendido as 
instruções simplesmente porque se sente envergonhado de dizer que não 
compreendeu.
  Do mesmo modo, a família deve certificar-se de que entendeu o que o 
jovem disse, e não hesitar em pedir esclarecimentos.
        É importante discutir alguns problemas exaustivamente e, em alguns 
casos, pode ser necessário pedir ajuda a outra pessoa fluente em ambos os 
idiomas — um professor, um intérprete ou outro estudante de intercâmbio 
proveniente do mesmo país.



Saudades da família

          Depois que a excitação pelas novidades do início do intercâmbio 
desvanece, este pode se sentir sozinho em um lugar estranho. Esta reação 
é completamente normal. Quando neste estágio, os estudantes têm 
tendência a exagerar problemas diários e a sonhar nostalgicamente com a 
volta a seu país. Saudade aguda pode ser devastadora e o melhor remédio 
muitas vezes é colocá-lo em contato com alguém que fale seu idioma 
nativo, e ocupá-lo com uma agenda repleta de atividades. Um passeio a 
lugar interessante, ou simplesmente um evento social, pode ajudar, assim 
como o encorajamento de hobbies ou da participação em funções 
comunitárias. No caso de intercâmbios de longa duração, o rotariano 
conselheiro ou orientador pedagógico podem sugerir novas ideias.  



Problemas de saúde – Seguro

         A família anfitriã deve ser informada sobre qualquer atendimento 
especial que o estudante possa necessitar inclusive medicamentos 

específicos, óculos de grau, e exigir o envio do histórico médico 
juntamente com os materiais descritivos do estudante. Todo jovem deve 
viajar com seguro médico suficiente para cobrir suas despesas médicas 
durante a estadia no país anfitrião. Este seguro é checado pelo oficial de 

intercâmbio e a primeira família anfitriã que deve ter uma copia da apólice 
e enviar outra pra secretaria do PIJ. O oficial de intercâmbio tem que 

recolher do estudante o valor de $300 dólares para gastos emergenciais 
que devem ser usados para fins de saúde, pois normalmente os seguros de 

saúde funcionam com reembolsos. 
      Obs.: - Toda vez que esse recurso for utilizado o estudante deve 

providenciar a reposição do que foi gasto imediatamente através de seus 
pais biológicos.

                - O valor emergencial deve ficar com o tesoureiro do clube sendo 
dado recibo ao intercâmbista e devolvido ao término do intercâmbio.  

          Caso o estudante tenha chegado sem o seguro, ele deve 
providenciar a aquisição o mais rápido possível (não é permitida de forma 
alguma a permanência do estudante sem seguro). Nosso distrito indica a 
companhia CISI BOLDUC - http://www.cisi-bolduc.com/ , porém o Rotary 

não tem nenhum convênio com esta companhia.

file:///mnt/tmp/lo-pdf-convertPF0Q3j/


Problemas alimentares
     

         Alguns estudantes seguem dietas especiais devido a questões de 
saúde, opção religiosa ou preferências pessoais, as quais devem sempre ser 
respeitadas. Muitos alimentos comuns para nós podem ser novidade para o 
intercâmbista, devendo este ser encorajado a experimentar novos pratos, 

mas nunca contra sua vontade ou preferências alimentares. 

Problemas escolares
           O intercâmbio de longa duração requer que o intercâmbista assista 
aulas em uma escola. Os Oficiais de Intercâmbio junto com a família anfitriã 
organizam a matrícula de preferência na mesma escola que seus filhos estão 
estudando, pois, já conhecem os diretores, orientadores pedagógicos, vans 
que fazem o transporte e podendo aproveitar livros usados pelos filhos etc. 
Deve-se ter em mente que frequentemente os participantes de intercâmbio 

se sentem obrigados a assumir uma carga acadêmica impossível de ser 
cumprida. O melhor é aconselhá-los a não se inscrever em muitas matérias 
até que se ajustem à nova escola e a língua. O jovem pode também precisar 

de ajuda para entender procedimentos escolares, pois muitas vezes estes 
são diferentes dos seguidos em seu país. Seus irmãos e irmãs na família 

anfitriã podem auxiliar nesta tarefa. Outro ponto importante é certificar-se de 
que o estudante sabe como chegar e voltar da escola e se alimentar quando 
estiver fora de casa. É bom lembrar que o intercâmbio é de estudo, sendo 
obrigatório ir à escola, pois seu visto é de estudante e o não cumprimento 

pode levar o estudante a voltar mais cedo pra casa.



Mudança de família anfitriã

              A maioria dos intercambistas de longa duração é hospedada, por 
três ou quatro famílias para compreender melhor a cultura do país. É ideal 

que elas estejam todas próximas da escola onde o intercâmbista vai estudar 
pra se evitar troca de escola durante o intercambio. É importante que tanto a 

família anfitriã quanto o intercâmbista estejam cientes sobre o tempo de 
duração da estadia. A primeira mudança é em geral a que o intercâmbista 

mais sofre, principalmente devido ao vínculo emocional criado com as 
pessoas que o ajudaram a vencer o choque cultural inicial. Por isso, o 

intercâmbista deve, de preferência, ser apresentado à próxima família no 
começo do intercâmbio. O melhor procedimento para facilitar a transição é 
que a nova família anfitriã o busque na residência anterior, e que a família 

antiga lhe faça visitas ocasionais. Se o intercâmbista tiver dificuldade em se 
adaptar à nova casa, deve receber palavras de compreensão e incentivo para 

que entenda como esta mudança fará com que conheça melhor a cultura 
local. A orientação do conselheiro, de um professor ou de um representante 

religioso pode ajudar neste momento difícil. 
      É ideal que a família que enviou um estudante para o exterior e que 

indicou as outras três famílias para receber a contrapartida, acompanhe o 
intercâmbista durante todo ano dele aqui no Brasil fazendo visitas periódicas 

as famílias que indicou pra saber se tudo esta correndo bem. Lembrar 
sempre que lá do outro lado esta seu filho e gostaria que ele estivesse 

recebendo a mesma assistência que esta proporcionando aqui  



Obrigações do intercâmbista com o Rotary

          Os anfitriões devem incentivar o estudante a cumprir suas obrigações 
com o Rotary. Essas responsabilidades incluem participar e ou fazer breve 

discurso em eventos rotários, como reuniões de clube ou distrito falando do 
seu país de origem. O relato pelo estudante de suas experiências no 

intercâmbio contribui para sua função como embaixador da boa vontade. Os 
anfitriões devem conhecer desde o início quais são as obrigações rotárias do 

visitante e de acordo com estas ajustar suas atividades diárias. Deve-se, 
contudo, respeitar o tempo que o estudante necessita para se adequar à 

cultura local antes que faça algum discurso em evento rotário. Convém levar 
o jovem, no começo do intercâmbio, a reuniões semanais do Rotary Club 

local, para que se sinta confortável quando chegar sua vez de falar em frente 
a rotarianos. O jovem não deve ser dispensado de dizer publicamente 

algumas palavras sobre o intercâmbio, mesmo que alegue não ser um bom 
orador, pois não é isto que se espera que seja. Famílias anfitriãs onde 

ninguém for rotariano devem considerar participar desses eventos rotários, 
pois este tipo de apoio pode ajudar muito na adaptação do estudante. A 

presença nas reuniões do clube semanalmente, na Conferência Distrital e nas 
orientações é obrigatória. O preenchimento do relatório mensalmente 

através do site www.intercambiorotary4760.com  .
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Viagens

A segurança do intercâmbista é hoje uma das prioridades de Rotary 
International e todas as pessoas ligadas ao Programa de Intercâmbio de 

Jovens – intercâmbista, famílias anfitriãs, oficiais de intercâmbio, presidentes 
de clubes, pais biológicos, comissão distrital, entre outros – precisam 

colaborar para que os riscos sejam os menores possíveis.
Por isso, gostaria de lembrar que as regras para viagens são as seguintes:
a)  Viagem com a família anfitriã: os detalhes precisam ser informados 
com antecedência ao oficial de intercâmbio; o oficial deverá informar ao 

distrito preenchendo o ANEXO X e enviando por correio a Rua  Guajajaras 
410 sala 210 em Belo Horizonte.

 
b)  Viagem sem a família anfitriã: Quando se tratar de viagem dentro 

de Minas gerais, caberá apenas a família, o Rotary Club, o coordenador de 
inbound e o chairman anfitriões a autorização, porém quando se tratar de 
viagens fora do nosso Estado exceto as viagens do Programa será preciso 

além das autorizações anteriores, a autorização assinada pelos pais 
biológicos e também pelo chairman do distrito patrocinador. Neste caso, 

deve se preencher o Anexo IX e enviar via correio para o distrito em tempo 
hábil para aprovação.



Observação importantíssima: sobre 
viagens

 Viagens sem a família anfitriã para destinos com grandes concentrações 
em épocas de feriados e Carnaval (Ex.: Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, 

Rio de Janeiro, Bahia, Praias) estão TERMINANTEMENTE proibidas.
 

b.1) Caberá ao oficial de intercâmbio avaliar o nível de risco da viagem, 
em especial, lembrando que o jovem deverá ter sempre a supervisão de 

algum adulto, as condições de hospedagem, transporte, alimentação, 
serviços de emergência e comunicação.

 
b.2) Deve ser desestimulada a formação de grupos exclusivos de 

intercambistas.
 

b.3) A supervisão de adultos é indispensável.
 

b.4) Autorizada a viagem, o oficial de intercâmbio/conselheiro e a família 
anfitriã devem orientar o intercâmbista sobre como minimizar os riscos, 

notadamente os relacionados a assédio e abuso sexual, assaltos e agressões.
b.5) O intercâmbista deve ser lembrado também das regras básicas de 

comportamento do Programa de Intercâmbio de Jovens, conhecidas como 
“4D”, ou seja, as proibições de uso de drogas, de álcool, de dirigir e de 

relacionamento sexual  



Procedimentos para advertência ao 
intercâmbista.

O intercâmbista quando não cumprir as normas estabelecidas pelo 
Programa de Intercâmbio, deverá ser advertido verbalmente pela família 
anfitriã e esta deve informar e ou pedir ajuda do conselheiro. Podendo 

considerar também os seguintes casos: 
 Desobediência às normas da família, como horários, comportamentos, 

amizades, quebra de regras do distrito, desinteresse em aprender nosso 
idioma, Faltas contínuas às aulas e, tudo que de alguma forma venha a 

comprometer o relacionamento da família com o intercâmbista. 
      Caso o intercâmbista insista em reincidir a falta, a família deverá entrar 
em contato novamente com o conselheiro para que este, sozinho ou com o 

oficial de Intercâmbio façam a advertência por escrito (ANEXO XIV), 
solicitando a assinatura do estudante e explicando novamente suas possíveis 

consequências. Essa advertência deve ser discutida no Clube anfitrião 
tentando ainda uma solução local. Nesse caso deve ser informado ao 

coordenador de inbound.
No caso de duas advertências por escrito, mesmo que por reincidência, pode 

acarretar na interrupção do intercâmbio e no retorno antecipado do 
estudante. 

IMPORTANTISSIMO
Por favor, mas por favor mesmo. Não vá fazendo vista grossa sobre os 

problemas, vá corrigindo desde o inicio, pois as outras famílias e o Rotary 
terão muitos problemas se isto acontecer

 



Pontos fundamentais a serem abordados 
com o intercâmbista.

                   Os pontos abaixo relacionados foram exaustivamente discutidos 
e é fruto da experiência de várias famílias anfitriãs. Leia-os atentamente e 

considere-os, pois são fundamentais.
O estudante deve ter uma cama, um armário e um local para estudar em sua 

casa. Não há obrigatoriedade de quarto particular.
Orientar o jovem quanto à localização da casa, colégio, casa de parentes e 

amigos da família, pontos de referência. É aconselhável fazer um croqui com 
endereços mais importantes, telefones para contatos, e fornecer ao 

intercâmbista, ANEXO II.
A família tem uma grande responsabilidade em ajudar o jovem a aprender 

nosso idioma. Procure falar com ele sempre em Português. Ele só 
conseguirá conhecer nossa cultura e ter um ano de intercâmbio rico e 

proveitoso, se conseguir compreender e falar a nossa língua. Veja se na sua 
cidade tem curso de português para estrangeiros. Em Belo Horizonte tem na 
UFMG conforme ANEXO VII. Obs. É expressamente proibido o estudante dar 

aulas de sua língua como forma de troca ou recebendo para tal.
Evidentemente, no caso da primeira família, até que o jovem possa entender 
razoavelmente a língua portuguesa, pode-se comunicar com o mesmo, em 
alguns momentos, no seu idioma. Isto evitará mal entendidos. Às vezes, a 

ajuda de alguém que fale fluentemente o idioma do jovem, servindo de 
intérprete nos primeiros momentos, torna-se salutar e gentil. Isto facilitará 
uma boa adaptação, um melhor entrosamento do intercâmbista em nosso 
país e o auxiliará a compreender com clareza e sem dúvidas as rotinas e 

regras da família.  



Reveja as regras do Rotary que foram 
assinadas por ele e pelos pais biológicos: 

NO DRIVE (Não dirigir nada motorizado – Carro, moto Jet-ski etc.) 
Nunca, mesmo que ele já tenha carteira do seu país ou 18 anos.

NO DRINK (Nada de bebida alcoólica de forma alguma) Normalmente 
nos países deles a lei é muito severa, eles não estão acostumados e 

podem passar mal e ou perder o controle sobre as coisas que faz.
NO DRUG (Não usar drogas ilícitas) No nosso distrito isso é caso de 
Policia Federal. Mesmo que no país deles seja liberado aqui não é.
NO DATING (Não namorar) Não só pelo fato de doenças e gravidez, 

mas principalmente pelo fato de perder oportunidades de 
enriquecimento cultural por estar preso a namoro.

Observação importantíssima:
            Sabemos que infelizmente na maioria das vezes são nossos 

filhos, sobrinhos e demais amigos incluindo os da escola, que 
oferecem os quatro D’s acima, dizendo (Ah! Pode aceitar, não tem 
ninguém vendo, etc.). Pedimos a família anfitriã que explique com 

muita clareza aos envolvidos para não incentivarem os 
intercambistas, pois com certeza se eles forem pegos, eles são quem 

serão imediatamente devolvidos aos seus países e quanto aos que 
incentivaram praticamente nada irá acontecer. “Talvez um peso na 

consciência”.



O custo com material escolar poderá ser rateado entre as famílias anfitriãs. O 
custo com uniforme é de responsabilidade dos pais naturais do intercâmbista 

(vide compromisso por escrito assinado por eles no Guarantee Form)
As despesas com transporte escolar são de responsabilidade da família 

anfitriã.
O estudante só poderá trocar a matrícula no 2º grau por matrícula em uma 

“Universidade”, com autorização da Comissão Distrital de Intercâmbio, 
porém somente para maiores de 18 anos. 

Ajude o estudante a conviver com os jovens brasileiros. É importante, que a 
família fique atenta, para evitar que o jovem tenha amizade exclusiva e 

muito intensa só com outros intercambistas. Isso pode acontecer e prejudicar 
o intercâmbio, dificultando a integração do estudante em nossa cultura.

Atenção: Este alerta é exclusivo para quando houver resistência do 
estudante em se relacionar com outros jovens brasileiros. Não é proibido que 
se relacione com outros intercambistas estrangeiros, mas desejável que não 

ocorra com exclusividade, para que seja cumprido um dos objetivos do 
Programa de Intercâmbio que é aprender e assimilar outras culturas para a 

obtenção da paz mundial.
Se informe e fale com ele as datas importantes como, por exemplo: 

aniversários de familiares, formaturas, casamentos... .
Manter as rotinas da família é fundamental para o bom relacionamento. Não 

alterar procedimentos dentro de casa durante a estada do intercâmbista.
 É o intercâmbista que tem que se adaptar a família e não o 

contrario.



As obrigações do intercâmbista na sua casa

- devem ser iguais as do seu filho.

a) Se ele deve arrumar sua cama, deixar seu quarto arrumado, deixar o 
banheiro limpo sempre que usar, etc. 

b) Com relação às roupas, se ele próprio irá lavá-las ou se serão lavadas 
por outra pessoa e em que dia. Onde ele deverá colocar as roupas sujas. E, 
se as roupas íntimas serão lavadas por ele. Se ele pode usar a máquina de 

lavar, se deve passar a roupa, etc. 
c) Se ele deverá ajudar no preparo das refeições, arrumar a mesa, ajudar a 

servir, a lavar a louça ou colocá-la na lava-louças, etc.
Informe-o sobre os horários das refeições e os costumes da família a esse 

respeito. Se as refeições são feitas com toda a família junta, onde se 
assentam para comer, etc. 

Evite fazer refeições especiais e pratos exclusivos para o intercâmbista, a 
não ser em datas especiais (aniversário...). Lembrar que uma das finalidades 
do Intercâmbio é para o jovem aprender e assimilar novas culturas (Imaginar, 

por exemplo, se seria possível a uma família japonesa alterar o costume 
alimentar, e servir carne de boi e feijão diariamente a um intercâmbista 

brasileiro)
Oriente-o sobre como proceder para se alimentar fora dos horários de 

refeições  



Outros hábitos que devem ser discutidos 
claramente:

a) uso de bonés dentro de casa, mascar chicletes, andar de roupas 
íntimas dentro de casa, tamanho e transparência de pijamas, roupas 

emprestadas, etc. 
b) Se tem permissão para colar pôsteres ou fotos nas paredes. Quais são 

os costumes sobre deitar em sofás, colocar os pés sobre os mesmos ou nas 
paredes, etc.

c) Informe sobre o horário de acordar e dormir durante a semana e nos 
fins de semana. 

d) Oriente-o sobre onde guardar seus produtos de higiene pessoal e se 
poderá usar shampoo, pasta de dente, sabonete e outros produtos de higiene 

da família (informar caso existam normas em casa sobre a hora que deve 
tomar banho).

e) Informá-lo sobre os ambientes e objetos da casa que ele poderá usar e 
sobre restrições, caso existam.

f) Esclareça sobre os costumes da família no que diz respeito ao uso de 
aparelhos de som, TV, internet (horário de uso, volume, etc.)

g) Quais as regras da família sobre o uso de cigarro e bebidas. São 
proibidos terminantemente pelo Distrito 4760.

h) Oriente-o sobre os convites que poderá fazer aos amigos para vir em 
sua casa, definindo antecipadamente datas e horários de acordo com os 

hábitos da família.
i) Quanto ao costume dos jovens de ouvir música alta, a família deve se 

manifestar, logo no início, se é permitido ou não. Se for permitido, 
estabelecer o local e as condições.

j) Costumes religiosos da família e necessidade ou não do jovem acompanhá-
la, mesmo sendo de outra religião. Obs.: A opção religiosa do estudante deve 

ser respeitada.



Sobre as “saídas de casa” observar:

a)No sentido de estabelecer uma rotina de procedimento, solicite desde o 
início que, ao sair, o estudante informe aonde irá e o horário previsto de 

retorno. Quando for se atrasar, sempre avisar os familiares. ”Os atrasos não 
podem se tornar rotina”

b) Nas saídas noturnas: perguntar aonde vai, com quem, a que horas irá 
retornar e como falar com ele em caso de emergência. Informe como ele 

poderá se comunicar com a família na mesma situação.
c) Se será ou não fornecida a chave da casa, e estabeleça normas para 

ambas as situações.
d) Defina se é permitidas ou não saídas durante a semana (evite 
liberalidade com relação a tais saídas quando frequentes).

e) Sobre o uso do TELEFONE, estabeleça desde o início regras bem rígida. 
Todas as ligações internacionais que o estudante fizer devem ser pagas por 

ele.
f) É extremamente recomendável que se evite encontro entre 

intercambistas, pois eles estão aqui é pra conhecer a nossa cultura e não de 
outros países além do que dois ou mais intercambistas juntos começam a 

comparar o intercambio, planejar e executar atividades indevidas.   
g) Lembrar sempre aos nossos filhos, parentes e companhias que estão 
convidando os intercambistas para sair para que não ofereçam e nem 

permitam que outros também ofereçam a eles, bebidas alcoólicas, drogas, 
cigarro etc.

Orientamos que a primeira família dever ter regras mais rígidas, pois 
do contrário as próximas terão problemas sérios.  



Recebimento de Visitas durante o 
Intercambio:

     As visitas ao intercâmbista pela família biológica ou amigos do seu país de 
origem durante o intercâmbio são desaconselhadas. Nós desaconselhamos 

fortemente visitas por amigos, porque isso pode ser uma imposição principal 
em sua família anfitriã. Entretanto, pode ser muito interessante conhecer a 
família biológica, porem se isso for previamente ajustado entre as partes, 
poderá acontecer. Deve-se tomar o cuidado de agendar para os últimos 

meses do ano do intercambio. Devemos lembrar que se deve evitar faltar a 
escola pra receber ou passear com as visitas, e também se deve evitar 

receber a visita em períodos de feriados prolongados do tipo Natal e Ano 
Novo, pois nestas datas a família anfitriã pode ter alguma programação de 

viagem, etc. Outro detalhe é que a família anfitriã não é obrigada a hospedar 
pais ou os membros da família.  
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