
Qualquer dúvida, entre em contato!  

Bruna Gonçalves – bruna1.goncalves@aiesec.net 



1. Onde fui parar? ............................................................3 

2. Induction ......................................................................4 

3. Túnel do tempo ............................................................5 

4. A AIESEC hoje ............................................................8 

5. Valor, Visão e Missão .................................................10 

6. GCM – Global Competence Model .............................16 

7. Flow ............................................................................17 

8. Critérios de Membresia ...............................................18 

9.  MyAIESEC .................................................................21 

10. E em Londrina? ..........................................................22 

11. Take the lead! ............................................................30 

12. Intercâmbios ..............................................................33 

13. Glossário ...................................................................38 

14. Depoimentos da galeris .............................................40 

Life begins at the end of your comfort zone! 



Se depois de uma reunião com o seu 

tutor, era essa a pergunta que não saia da 

sua cabeça, don’t worry, você está no 

lugar certo =) 

Você deve ter visto muitas siglas loucas e 

várias imagens gays coloridas! Sabemos 

que é muita coisa pra aprender e entender 

em apenas uma reunião, por isso, você 

está lendo esse manual! o/ 

Aqui tem tudo o que você viu e mais um 

pouco! Agora você pode ler com calma e 

compreender tudo o que foi dito! =) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu não tenho palavras para descrever o que a @ 
me proporcionou, mas vou tentar contar hehe =) 
Na @, você não só aprende a liderar, trabalhar em 
equipe, vender intercâmbios. Você descobre que é 

muito mais que isso. 
Você aprende o que é "liderar", um líder que motive 
seus membros, que cobre eles, que anime quando 

estão tristes. E mostrar que sem eles, não existe um 
time, um líder. 

E todos da @ são seus amigos agora! Vocês vão 
trabalhar juntos, cobrar juntos, chorar juntos, rir 
juntos e festar muito juntos, mas principalmente 

vão criar um laço que nunca vão esquecer! 
E esses intercâmbios não é uma viagem que o rapaz 

paga para viajar e se divertir só. Mas esse é O 
intercâmbio que você muda uma pessoa, que você 
faz com que ela tenha uma visão muito além de 

como é esse mundo. 
E todas essas pessoas que entram na @ ou fazem 
intercâmbio com a @ são diferentes, são especiais. 

Porque eles querem impactar o MUNDO! 
Portanto nessa hora que você percebe que você não 

está SÓ fazendo isso e sim fazendo TUDO ISSO!” 

Rafael 
Kazuhiro 
Membro de 

LCM e do TLA 



 O Induction é uma etapa da Experiência de AIESEC, ou AIESEC 

Experience (@XP), em que você se prepara melhor para entrar na AIESEC. 

 Nos Induction, os membros tem a oportunidade de conhecer melhor a 

AIESEC, sua história, visão e valores. Além disso, é um estágio para que 

conheçam melhor o CL (Comitê Local). A ideia é que você possa ter um contato 

maior com a estrutura, as áreas, e possa ter uma noção de como e para que 

trabalhamos. Essa é uma etapa que deve ser muito bem aproveitada para 

conhecer os Membros Plenos, e adquirir o máximo de conhecimento sobre a 

organização! o/ 

 Para te guiar por esta fase, você terá a ajuda de um tutor. Ele lhe 

lançará um desafio e você deverá executá-lo da melhor maneira possível. 

 Ao final desta semana de Induction, você passará por uma última fase 

chamada de Speech. No sábado (seu tutor lhe dirá qual o dia exatamente), às 

14h, você terá que apresentar os pontos de aprendizado e o que foi feito. 



 Eric Malson era um estudante de Economia. Tinha 23 anos quando a 

Segunda Guerra Mundial acabou. Apesar de seu país natal, a Suécia, ter 

permanecido neutro na guerra, Eric ficou sensibilizado pela desgraça em que 

seu continente encontrava-se. A situação desesperadora da Europa após tanta 

morte desnecessária o entristecia muito. Para ele, um ser humano era só um ser 

humano, não importando sua etnia, ideologia ou religião. 

 Em janeiro de 1946, Eric escreveu uma carta para um velho amigo na 

Alemanha. Eles haviam se conhecido anos antes, na Suécia, durante o período 

de férias. Apesar de não esperar resposta, resolveu arriscar e escrever mesmo 

assim. Com o passar dos meses, Eric ficou desesperançoso, mas seis meses 

depois recebeu uma resposta. A letra, contudo, era da irmã do seu amigo. 

 O que ela escrevera foi horrível. Na carta, ela contou a Eric sobre a 

tragédia ocorrida com a família. Seu amigo morrerá numa batalha contra a 

Rússia. Uma das pernas do seu pai havia sido amputada e seu outro irmão 

havia desaparecido. Todo o esforço de uma vida havia acabado. Não existia 

mais esperança. 

 Eric sentiu seus olhos cheios d’água ao fitar o horizonte. Estava 

desesperado e, ao mesmo tempo, com raiva. Batendo na mesa, gritou: PAREM! 



Sabia que tinha que fazer algo para evitar que acontecesse outra guerra. Não 

tinha a mínima ideia por onde começar, mas tinha certeza que precisaria do 

apoio de outras pessoas, pessoas que se sentiam como ele. Teria que procurar 

por pessoas que passaram pela tragédia da guerra e que gostariam de alguma 

maneira melhorar o mundo. Teria que procurar por estas pessoas por toda 

Europa. E tais pessoas teriam que ser jovens, porque são jovens os 

responsáveis pelo futuro, futuro que reergueria a Europa após a guerra. 

 Eric decidiu escrever para amigos por toda a Europa. Enviou dez cartas 

e recebeu três respostas. As três respostas recebidas eram também de 

estudantes de Economia que se deliciaram com a sua ideia. E isso foi o 

suficiente para continuar. Era janeiro de 1947. 

 Alguns meses depois, Eric marcou uma reunião com um antigo 

professor. Ele tinha boas notícias: sete universidades de sete países diferentes 

na Europa haviam mandado respostas positivas quanto à proposta de Eric. Eles 

decidiram ir mais longe e organizaram uma reunião a fim de formular e 

coordenar todos os esforços possíveis para construir uma Europa melhor. 

 A reunião aconteceu no Grand Hotel de Estocolmo. Era março de 1948. 

Pessoas vieram da Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, França, Bélgica e 

Países Baixos. Todos sentaram ao redor de uma mesa, metade falando inglês, 

metade falando francês, mas todos de alguma maneira se entendiam. Apesar de 

no início ninguém saber o que seria o resultado daquela reunião, todos tinham 

esperança e uma mesma visão de futuro. Ao fim da reunião, os participantes 

haviam dado a luz a algo chamado AIESEC. 





 A AIESEC é uma rede global formada por jovens universitários e 

recém-graduados que por meio do trabalho dentro da organização e de 

intercâmbios profissionais, estimula a descoberta e o desenvolvimento do 

potencial de liderança de seus membros para que impactem positivamente a 

sociedade. 

 A AIESEC possibilita aos jovens uma experiência integrada, que 

desenvolve competências pessoais e profissionais a partir de vivência 

internacional, troca de conhecimentos, valorização da diversidade e gestão de 

equipes.  

 
A loja Carmen Steffens só é o que é hoje por causa 

do programa Talentos Globais? 
Uma intercambista deu ideias e trabalhou com os 
donos, o que possibilitou a empresa deixar de ser 
uma pequena empresa familiar e ser o que é hoje! 



AIESEC em números 

 

-> Mais de 60 anos de experiência 

-> Mais de 100 países 

-> 2.100 universidades 

-> 60.000 membros 

-> 16.000 estágios internacionais 

-> 20.000 oportunidades de liderança 

-> 470 conferências anuais (regional, nacional e internacional) 

-> 4.000 parceiros/patrocinadores 

-> 945.000 alumni (pessoas que já vivenciaram a AIESEC) 

-> 730 CLs pelo mundo 

“Já passei por várias experiências na AIESEC, todas muito incríveis, e 
entre elas a experiência de ser coordenador! Foi neste período que 
aprendi a gerenciar um time, delegar tarefas, fazer cobranças, dar 
prazos, saber ouvir e principalmente, ser exemplo! Como líder, não 
devemos ser vistos como alguém que está acima dos outros, em outro 
patamar, mas sim que somos alvos de inspiração! 
Como coordenador e líder foi incrível ver dois dos três membros do meu 
time se aplicando para um cargo de coordenadoria, e não só se 
aplicando, mas sendo eleitos! 
A experiência foi tão boa que resolvi me por a prova mais uma vez, e 
espero poder inspirar mais pessoas, ser um exemplo a ser seguido! 
Ser coordenador foi, é e sempre será incrível!" 

Gustavo 
Coldebella 

Coordenador de 
GCDPo Delivery 



 A nossa missão representa o nosso objetivo final, onde queremos 

chegar com todo o nosso trabalho e esforço! É a finalidade da existência de uma 

organização.  E ela é.... 

 

TUM TUM PÁ! 

 

TUM TUM PÁ! 

 

TUM TUM PÁ! 



“A paz mundial e o e o desenvolvimento do potencial humano” 



 A visão é o objetivo para que um grupo exista. É aquilo que se espera 

ser em um determinado (provável curto) tempo e espaço. E a visão da AIESEC 

é:  

 

TUM TUM PÁ! 

 

TUM TUM PÁ! 

 

TUM TUM PÁ! 



“Ser uma plataforma internacional onde jovens possam 

descobrir e desenvolver seus potenciais através de um ambiente 

global de aprendizagem, oportunidades de liderança e 

experiências internacionais, gerando, assim, um impacto 

positivo na sociedade” 



 Os valores orientam como os membros devem agir, encoraja e fortalece 

um comportamento comum em todas as AIESECs, sempre visando o impacto 

que queremos causar no mundo. Porque a mudança não está somente no fim, 

mas principalmente no meio do caminho! =) Os nossos valores são: 

 

TUM TUM PÁ! 

 

TUM TUM PÁ! 

 

TUM TUM PÁ! 



Buscar a excelência 

Viver a diversidade 

Demonstrar integridade 

Ativar a liderança 

Desfrutar da participação 

Agir sustentavelmente 



 Para chegar à nossa visão, precisamos dos pilares que conectam o que 

somos, com o impacto que queremos causar. Elas têm sido estáveis durante 

seus 67 anos de existência. São elas: 



GLOBAL MINDSET 

- Interesse em outras culturas; 

- Interesse em ampliar a rede de contatos; 

- Saber lidar com pessoas de diferentes origens; 

- Facilidade para se adaptar a novos ambientes; 

-Abertura e flexibilidade a diferentes opiniões; 

ENTREPRENEURIAL OUTLOOK 

- Assumir novos desafios; 

- Buscar oportunidades; 

- Ter ideias inovadoras; 

- Fazer boa gestão dos recursos disponíveis; 

- Foco no objetivo e flexibilidade para mudar as 

estratégias se preciso; 

SOCIAL RESPONSABILITY  

- Tomar decisões eficazes com visão a longo prazo; 

- Considerar o ambiente como um todo; 

- Foco em resultados e metas finais; 

- Demonstrar compromisso; 

-Inspirar os outros a tomar medidas e assumir responsabilidades; 

- Saber se planejar para o alcance de metas; 



EMOTIONAL INTELIGENCE 

- Mostrar compreensão dos 

sentimentos dos outros e de suas 

necessidades; 

- Comunicação efetiva; 

- Mostrar respeito pelas opiniões 

alheias; 

- Saber ouvir; 

PROACTIVE LEARNING 

- Definir metas de desenvolvimento 

efetivas; 

- Consciência dos pontos fortes e 

fraquezas; 

- Ajudar no desenvolvimento dos 

outros; 

- Aprendizagem por tentativa e erro; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“(...) 
Ser OCP foi uma das minhas primeiras experiências de 

liderança. Com certeza, foi uma experiência única e 
maravilhosa que me permitiu um grande crescimento e 

desenvolvimento! 
Antes desta experiência eu definia liderança como 
um desafio (principalmente por não ter tido uma 

oportunidade de liderança relevante até então e, também, 
por ter um pouco de “medo” de me arriscar), mas, após, 
passei a ver liderança como autoconhecimento. Digo isto 

por ter percebido (ou desenvolvido?!) em mim novas 
habilidades durante a minha experiência. Pude notar, por 
exemplo, maior confiança para falar em público e grande 
adaptabilidade e flexibilidade para lidar com mudanças e 

imprevistos! Além de todo o crescimento pessoal, é 
realmente incrível e impressionante a oportunidade 

acompanhar o desenvolvimento de cada um dos OCs 
durante e após o período de OC! Sem falar na amizade 

que surge dentro time! 
Organizar uma conferência pode ser corrido, mas sempre 
faz com que você chegue ao fim do dia dizendo: valeu a 

pena!” 
  

Confira o depoimento inteiro no final do manual! 

Rafaella 
Carvalho 

Coordenadora de 
GIPo Delivery 



 A AIESEC proporciona diversas oportunidades e há um fluxo que pode 

ser seguido das mais variadas formas (não há uma ordem obrigatória) para que 

você possa viver uma experiência completa dentro da AIESEC (Full @XP). 

Essa ilustração mostra os diversos 

programas da AIESEC. Cada um 

escolhe seguir o caminho na 

ordem que preferir.  

 

Qual será o seu? 



 O trabalho na AIESEC é voluntário, 

o que não significa que não há regras. Para 

ser um membro há alguns critérios que não 

podem deixar de ser seguidos: 

-> Presença nas Reuniões Gerais, realizadas 

de duas em duas semanas (atualmente nas 

quartas, às 18:15, na sala 485, em cima do 

CL);  

-> Cumprir duas horas semanais de Office 

Hour; 

-> Reuniões semanais com seu time; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Realizar um intercambio profissional é ter a 
oportunidade de trabalhar num ambiente 
adverso, desafiante. Além dos problemas 
comuns do dia-a-dia de qualquer empresa 
temos de lidar com outros adicionais, como 
comunicação e diferenças culturais. Essa 

atmosfera diferenciada nos exige muito mais e 
proporciona um desenvolvimento mais rápido e 

amplo, o que por consequência nos torna 
profissionais muito mais bem preparados para 

trabalhar em lugares diferentes e encarar 
desafios maiores." 

Saulo Pandini 
EP GIP Peru 



 Como o trabalho em nossa 

organização é geralmente virtual, 

necessitamos de algumas ferramentas para 

tornar nosso trabalho e comunicação mais 

rápidos e eficazes, além da necessidade de 

estarmos aliados com outros CLs e com a 

AIESEC Internacional (AI). Nossa ferramenta 

mais utilizada é o intranet MyAIESEC. 

Utilizada pela AIESEC mundial, de caráter 

obrigatório, é onde ficam as informações de 

todos os membros, Alumni, parceiros, vagas 

das empresas interessadas em receber 

intercambistas e os mesmos a procura de 

sua vaga. 

www.myaiesec.net 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ao contrário da impressão de distância ou frieza 
perante o CL, geralmente imaginados ao se 

pensar em um cargo com foco exclusivo (o TL do 
TLA não é um membro híbrido) em auditoria, a 

experiência insere ainda mais o team leader 
dentro do comitê local e da organização . 

A responsabilidade de garantir a qualidade dos 
processos realizados pelo escritório exige que o 
team leader do TLA esteja ciente dos membros, 

flows, processos, documentação e andamento do 
trabalho de praticamente todas as áreas do CL. 

Além de a posição me colocar em contato direto 
com o EB e o TNA (Time Nacional de Auditoria), o 

conhecimento que adquiri durante o trabalho 
amadureceu drasticamente minha visão das áreas, 

do CL como um todo e da rede. 
Definitivamente está sendo minha experiência 

mais agregadora até hoje dentro da @LD, e não 
me sentiria preparado para meus próximos passos 

sem ela. Recomendo!” 

Luiz Villela 
TL TLA 

http://www.myaiesec.net/


LCP 

TM 

Sales 

Delivery 

Lead 

LCM 

FIN 

IM 

PR 

COMM 

ER 

GCDPo 

Sales 

Delivery 

GIPo 

Sales 

Delivery 

GCDPi 

Educacional 

Terceiro 
Setor 

Delivery 

GIPi 



LCP – Local Committee President  

Heron de Carvalho (heron.decarvalho@aiesec.net) 

 

O trabalho de um LCP consiste em: 

 

- Coordenar o time de diretores de um Comitê Local (CL), ou seja, o Corpo 

Executivo, mais conhecido como EB (Executive Board); 

- Pensar e agir estrategicamente, impulsionando o CL para atingir os resultados; 

- Manter e cultivar a essência da AIESEC, a história da organização preservando 

e passando adiante nossa cultura organizacional; 

- Representar o CL legalmente; 

-Representar o CL no Conselho Nacional (LCPs + MC); 

 

É um trabalho de grande responsabilidade, muitas atribuições, que proporciona 

constantes desafios e por isso é o cargo de mais alta responsabilidade do CL. 

Ser LCP é uma oportunidade única de crescimento pessoal e profissional. 



TM – Talent Management  

Laíla Lemos 

(laila.lemos@aiesec.net) 

 

A área de Talent Management é 

responsável pela seleção, 

treinamento e capacitação de todos 

os membros da AIESEC. O objetivo 

maior desta área é auxiliar as 

pessoas no processo de 

desenvolvimento da experiência na 

AIESEC. E que com ela e com o 

aprendizado dessa conquista 

empírica, estes jovens mudem suas 

realidade, reflitam sobre seus atos e 

sobre os fatos que nos rodeiam para 

assim impactar positivamente no 

mundo. 

GCDPo  

Global Community Development Program 

OGX (Outgoing Exchange)  

Paulinha Ferreira 

(paula.ferreira@aiesec.net)  

 

É a área responsável pelo processo de 

encaminhar intercambistas ao exterior. O 

time é responsável por planejar 

divulgações atrativas, realizar estudos de 

mercado, ou seja, atuação direta na 

venda de intercâmbios, seleção de 

intercambistas,acompanhamento prévio e 

durante o intercâmbio.  



GIPo – Global Internship Program OGX (Outgoing Exchange)  

 Lívia Marostiga (livia.marostiga@aiesec.net)   

 

É o time que trabalha para mandar os estudantes e recém-formados daqui de 

Londrina para fazer intercâmbio profissional em outro país. É responsável pela 

parte de divulgação das oportunidades do programa Talentos Globais (projeto de 

intercâmbios profissionais) para estudantes dos últimos anos dos cursos de 

graduação e recém-formados. Além disso, trabalha diretamente com os 

candidatos a intercâmbio profissional dando suporte a busca de vagas e 

processos gerais do intercâmbio (como alinhamento de currículo e cover letter, 

dicas para entrevista e suporte para tirar passaporte, visto, passagens e seguro 

saúde). Prepara estratégias de divulgação e seleção, engajamento e se relaciona 

com os demais países a fim de estabelecer cooperações para agilizar os 

processos de realização do intercâmbio. 



GCDPi – Global Community Development Program ICX (Incoming Exchange) 

Rafael Camargo (vulgo “Foca”) (rafael.camargo@aiesec.net) 

 

É o time responsável por realizar projetos com Intercambistas, com a finalidade 

de desenvolver a comunidade em geral. Em Londrina atualmente trabalhamos 

com projetos Culturais no Terceiro Setor e em Escolas de Idiomas. O time é 

responsável por cuidar de todos os processos entre o Intercambista e as ONGs e 

Escolas, desde entrar em contato com estas para oferecer os projetos, até a 

busca de Intercambistas dos outros países e manutenção do relacionamento 

Internacional com estes. Durante a realização do Intercâmbio (quando o 

estudante internacional está aqui), cuidamos da manutenção da experiência tanto 

do estudante quanto da organização que o está recebendo. E claro, participando 

de tudo isso e vivenciando a nossa própria experiência também. 



GIPi – Global Internship Program ICX (Incoming Exchange)  

Isis Watanabe (isis.watanabe@aiesec.net) 

 

GIPi é o time que trabalha para trazer estudantes e recém-formados de outros 

países para fazer intercâmbio profissional em Londrina e região. É responsável 

por entrar em contato com as empresas para abrir vagas de estágio para os 

trainees internacionais. Além disso, trabalha diretamente com os candidatos a 

intercâmbio profissional fazendo o recrutamento e seleção do perfil mais 

adequada para desenvolver os trabalhos na empresa. Enquanto o intercâmbio 

está sendo realizado, fazemos o contato constante entre o trainee e a empresa 

para garantir a qualidade da experiência de ambos. Dentro da área, 

desenvolvemos estratégias para identificar as oportunidades que casem as 

carências do mercado de empresas e o perfil dos estudantes internacionais. 



PR – Public Relations  

Fer Piacesi (fernanda.piacesi@aiesec.net) 

 

A área de Public Relations (Relações 

Públicas) do nosso escritório é responsável 

pela Comunicação em todos os seus 

âmbitos: Interno, institucional, visual, com 

as mídias e com todos os nossos públicos 

de interesse (os stakeholders), por meios 

virtuais ou presenciais. Além disso, o time 

também é responsável pela entrega e 

manutenção de parcerias para o comitê, 

pelos programas de Ew@ (Engajamento 

com a AIESEC) e pela preservação da 

transparência e da imagem da 

organização.  

Dentro da AIESEC em Londrina, PR faz 

comunicação com os MCs COMM 

(Communication), ER (External Relations) 

e PR (Public Relations), a fim estabelecer 

estratégias para o pleno exercício das 

áreas CORE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minha experiência de liderança como TN taker, foi a 
minha primeira na AIESEC. Eu tinha acabado de 
voltar do meu intercambio e a oportunidade de 

liderar um time de trainees colaborou muito para o 
meu crescimento dentro da @. Meu principal objetivo 
com esse cargo era fazer que os trainees tivessem a 

melhor experiência possível, sem deixar as suas 
obrigações de lado. Como foi minha primeira vez 

liderando, aprendi alguma coisa e, também, trabalhar 
em um ambiente global abriu muito minha cabeça. 

João Hildebrando 
Coordenador de 

GCDPi 



LCM – Local Committee Management  

Aline Arcoleze (aline.arcoleze@aiesec.net) 

 

LCM é responsável pela Gestão do Escritório Local. É o time que trabalha com 

toda a parte Financeira - operacional e estratégica - para utilização dos nossos 

recursos, análise e aplicação de investimentos, a fim de trazer resultados 

quantitativos e qualitativos e maximizar nosso impacto na sociedade. Além disso, 

é a área que trabalha com Gestão da Informação, com controle de dados internos 

dos AIESECos, gestão do conhecimento, criação de manuais e facilitação de 

processos para as áreas. LCM é uma área bastante estratégica, que mantém 

contato direto com todas as outras áreas do nosso escritório. 

TLA – Time Local de Auditoria – Luiz Villela (luiz.villela@aiesec.net) 

 

O TLA é responsável pela avaliação da qualidade dos processos realizados pelo 

Comitê Local. É de responsabilidade do time as boas práticas em relação aos 

trabalhos envolvendo documentações dentro de todas as atividades que 

envolvam diretamente o intercâmbio, assim como o voluntariado de membresia. 

Cabe ao time, capacitar o CL à melhor forma possível de como produzir tais 

documentos de forma correta, corrigi-los se necessário e entregar os mesmos 

periodicamente ao Time Nacional de Auditoria para avaliação, durante as 

conferências nacionais da AIESEC que acontecem durante o ano. 



 A AIESEC, como uma organização gerida por jovens, tem como um dos 

seus objetivos incentivar e ativar a liderança de seus membros. Pois, 

acreditamos que alcançaremos nossa visão de paz e desenvolvimento do 

potencial humano, através de novos líderes, pois é disso que o mundo precisa. 

 E como criar novos líderes? Como desenvolver o potencial de liderança 

em nossos membros? 

 É por meio dos cargos de liderança que existem no nosso CL que 

queremos desenvolver esse potencial nos nossos membros, ou seja, em você! 



Nossas oportunidade de liderança no 

escritório são: 

 

-> LCP (Presidente do Comitê Local) – Líder 

em determinado comitê da AIESEC. 

Duração: 12 meses (Long Term) 

-> VP (Vice Presidente) – Líder de uma área. 

Duração: 12 meses (Long Term) 

-> Coordenador – Líder de uma 

coordenadoria dentro de uma área. Cada 

área tem duas ou mais coordenadorias. 

Duração: 6 meses (Medium Term) 

-> TL TLA (Team Leader do Time Local de 

Auditoria) – Líder do TLA de um comitê. 

Duração: 6 meses (Medium Term) 

-> OCP (Presidente do Comitê Organizador) 

– Líder do comitê organizador de algum 

evento a ser realizado pela AIESEC. 

Duração: 3 meses (Short Term) 

-> TL (Team Leader) – Líder de um time 

temporário. Duração: 3 meses (Short Term) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nenhum aprendizado chega até nós se nos 
mantivermos na inércia. 

É quando saímos da zona de conforto e nos 
desafiamos que temos a oportunidade de 
aprender.  E disso surge a EXPERIÊNCIA. 

(...) 
Ao nos inserirmos em um ambiente totalmente 

diferente do nosso usual somos obrigados a 
nos adaptar. Isso gera um autoconhecimento, 
nos permite refletir sobre quem somos, nos 
permite nos reinventarmos, tentar coisas 

novas, gostar do que antes odiávamos, e vice-
versa.  
(...) 

Entendi que, independentemente de onde 
vivemos, somos muito mais parecidos do que 

imaginamos. E que temos problemas e 
preocupações muito similares. 

E que o único caminho para ultrapassar essas 
questões é se pensarmos e agirmos juntos, dia 

após dia. 
Só um probleminha... esse processo é viciante 

e não tem mais volta! =D” 
  

Confira o depoimento inteiro no final do 
manual! 

Lorena Mendes 
Membro de 

GCDPi e  
EP GCDP Hungria 



POSTULAÇÕES 

Como mostramos, a AIESEC proporciona muitas oportunidades de aprendizado 

para seus líderes. Para viver essas oportunidades você deve se postular. 

A postulação é um documento que deve ser respondido e funciona como a uma 

candidatura a determinado cargo. Preencher uma postulação é parte do 

desenvolvimento pessoal na organização porque você irá se deparar com 

perguntas que lhe ajudarão a conhecer melhor seus pontos fortes e fraquezas. É 

mais que se postular para um cargo, é um momento de refletir o que você pode 

desenvolver na organização. 

Após receber as postulações dos membros, a @ executa o processo de seleção. 

 

INTERCÂMBIO E LIDERANÇA 

Você já se perguntou quais são os produtos da AIESEC? 

A resposta é simples: Intercâmbio e Liderança. 

Acreditamos que é vivendo essas experiências que nossos membros se tornam 

agentes positivos de mudança.  

Chamamos de FULL @XP (Experiência Completa de AIESEC) a experiência de 

quem viveu duas oportunidades dentro da AIESEC – intercâmbio e liderança. 

A FULL @XP pode acontecer de três maneiras: 

-> Ter um cargo de liderança (L) e depois fazer o intercâmbio (X) – L + X 

-> Fazer o intercâmbio (X) e depois ter um cargo de liderança (L) – X + L  

-> Ou ter um cargo de liderança (L) enquanto faz o intercâmbio (X) – L while X 



CIDADÃO GLOBAL 

 

 Se você acredita que mais do que ideias o mundo precisa de ações, 

essa é a hora de fazer algo por ele. 

 São diversas oportunidades para ações voluntárias em ONGs e 

projetos educacionais com ênfase em gestão de projetos, educação cultural, 

ensino de novas línguas, execução de workshops sobre AIDS, entre outras 

opções em destinos surpreendentes. 

 Com duração de 6 a 12 semanas, o Cidadão Global oferece a 

oportunidade de conviver com novas culturas e de interagir diretamente com 

elas por meio do trabalho voluntário. Sua curta duração é ideal para o período de 

férias. 

 Para aqueles que acham que três meses é pouco tempo para conhecer 

tudo que você precisa, existe a possibilidade de ampliar o seu impacto 

realizando mais de um intercâmbio em países diferentes. Essa é a sua 

oportunidade para ganhar uma rede global de contatos ainda mais poderosa e 

capaz de gerar transformações em toda uma região. 





MODALIDADES 

-> Cidadão Global Ambiental: Faça intercâmbio na Ásia em projetos 

ambientais sobre reciclagem, energias renováveis e consumo consciente. 

-> Cidadão Global Gestão: Desenvolva projetos nas áreas de marketing, 

finanças, captação de recursos em ONGs na China, Índia e na América 

Latina. 

-> Cidadão Global Cultural: Trabalhe no leste europeu aplicando oficinas 

sobre empreendedorismo, liderança e sobre a cultura brasileira para 

crianças e adolescentes. 

-> Cidadão Global Saúde: Participe de projetos de prevenção à HIV/AIDS 

e outras infecções em comunidades carentes da África. 

-> Cidadão Global Direitos Humanos: Promova oficinas sobre o direito da 

mulher, crianças, jovens e outras minorias em comunidades no sudeste 

asiático. 

BENEFÍCIOS 

-> Vivência em um ambiente internacional e 

multicultural; 

-> Desenvolvimento de competências de liderança, 

empreendedorismo, responsabilidade social e 

compreensão do outro; 

-> Oportunidade de ser um agente de impacto positivo.; 



TALENTOS GLOBAIS 

 

 O programa Talentos Globais é uma oportunidade para jovens que 

atuam na área de gestão, engenharias e tecnologia da informação. Ao fazer este 

intercâmbio, o jovem irá realizar atividades remuneradas em empresas de 

diferentes setores no exterior. Além disso, o estudante terá oportunidade de 

desenvolver-se profissionalmente e pessoalmente, vivenciar uma nova cultura, 

aprimorar e aprender novas línguas.  

 O programa tem como objetivo inserir o participante em uma cultura 

diferente e assim promover a ele um ambiente global de aprendizado que o 

colocará perante desafios profissionais, além de vivenciar a realidade de uma 

empresa internacional. São diversas oportunidades para trabalhar nas áreas de 

marketing, administração e finanças em destinos surpreendentes. Com duração 

de 3 meses a 1 ano, o programa Talentos Globais oferece a oportunidade de 

conviver com novas culturas e trabalhar num meio completamente diferente. 



MODALIDADES 

-> Talentos Globais Gestão: Intercâmbios nas áreas de comunicação, 

administração, finanças e recursos humanos na Índia, Turquia, China e 

Colômbia. 

-> Talentos Globais Engenharia: Projetos de engenharia civil, engenharia 

de produção e engenharia elétrica na África e Ásia. 

-> Talentos Globais Relações Internacionais: Projetos de 

internacionalização, importação e exportação e pesquisa de mercado para 

países emergentes. 

-> Talentos Globais Tecnologia: Conheça novas tecnologias trabalhando 

com programação e desenvolvimento web na India, Alemanha e 

Colômbia. 

BENEFÍCIOS 

-> Trabalhar de forma remunerada* em empresas 

conceituadas desenvolvendo conhecimentos específicos em 

sua área de atuação; 

-> Seguir e liderar tendências do mercado mundial; 

-> Experiências em empresas especializadas e internacionais; 

-> Desenvolver novas técnicas de gestão; 

-> Desenvolver habilidades de adaptabilidade; 

-> Globalização do conhecimento; 



 Todas as organizações 

internacionais contam com sua cultura 

e metodologia próprias. A AIESEC 

também possui suas próprias 

expressões para facilitar nosso 

trabalho e facilitar nossa 

comunicação. 

 Como também passamos por 

esse momento de ver um monte de 

letras e não entender absolutamente 

nada, abaixo você vai encontrar 

algumas de nossas principais siglas 

;D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Olá membro novo da AIESEC Londrina. Meu nome é 
Wagner Palaoro Pereira e sou Alumni da @LD. 

Antes de mais nada, em nome de todos os Aumni, sejam 
bem vindos a essa organização única que, na minha 

opinião, é uma plataforma sensacional para se desenvolver 
tanto profissionalmente quanto pessoalmente. 

(...) 
Hoje, além de Alumni, tenho o privilégio de participar do 
BOAL (Board of Alumni) que é um Conselho formado por 

Alumni que tem como foco ajudar o EB da @LD a 
solucionar os problemas inerentes à responsabilidade de 
exercer um cargo de liderança dentro da organização. 
Entrei na organização por compartilhar com muitos dos 

valores que a AIESEC possui. Acredito sim que é possível 
impactar positivamente a sociedade de várias formas e 

independente de qual caminho seguir, acredito que 
participar da AIESEC seja apenas o começo desse 

caminho. Acredito que para melhorar a sociedade como 
um todo devemos primeiro mudar a nós mesmos e, por 
menor que seja nossa contribuição, de alguma forma ela 
impacta da vida de outras pessoas de uma forma que não 

imaginamos ou que conseguimos mensurar. 
  

Confira o depoimento inteiro no final do manual! 

Wagner Palaoro 
Alumni 



- @: Símbolo para AIESEC 

- @LD: Sigla para AIESEC em Londrina. 

Cada cidade tem a sua. 

- AI: AIESEC Internacional 

- PAI: President of AIESEC International 

- IPM: International Presidents' Meeting 

- MyAIESEC.NET: Comunidade virtual 

da AIESEC. Esse é o nome do nosso 

sistema na internet onde há informações 

sobre estudantes, empresas e de todos 

comitês do mundo. 

- BOAL: Board Of Advisors of Alumnis 

- MC: Member Committee (Comitê 

Nacional) 

- MCP: Member Committee President 

(Presidente do MC) 

- TNA: Time Nacional de Auditoria 

- CL ou LC: Comitê Local (Escritório 

Local) ou Local Comitee 

- LCP: Local Committee President 

(Presidente do Comitê Local) 

- VP: Vice-President (Vice-presidente) 

- OC: Organizing Committee (Comitê 

Organizador). Este é um grupo 

organizado que se forma sempre que há 

um evento da AIESEC. Ele é formado 

temporariamente para atender assuntos 

de logística de um evento local, nacional 

ou internacional (conferências). 

- OCP: Organizing Committee President 

(Presidente do OC) 

- FEE: Taxa Paga em uma conferência 

- LCM: Local Committee Management - 

- TM: Talent Management 

- TLA: Time Local de Auditoria 

- OGX: Outgoing Exchange Team 

- ICX: Incoming Exchange Team 

- GIP: Global Internship Program 

- GCDP: Global Community 

Development Program 

- PR: Public Relations 



Leia agora todos os depoimentos na íntegra! =) 

Gustavo Coldebella  
Coordenador de GCDPo Delivery 

 
"Já passei por várias experiências na AIESEC, todas 

muito incríveis, e entre elas a experiência de ser 
coordenador! Foi neste período que aprendi a 

gerenciar um time, a delegar tarefas, fazer 
cobranças, dar prazos, saber ouvir e principalmente, 
ser exemplo! Como líder, não devemos sermos vistos 
como alguém que está acima dos outros, em outro 
patamar, mas sim que somos alvos de inspiração! 

      Como coordenador e líder foi incrível ver dois dos 
três membros do meu time se aplicando para um 

cargo de coordenadoria, e não só se aplicando, mas 
sendo eleitos! 

A experiência foi tão boa que resolvi me por a prova 
mais uma vez, e espero poder inspirar mais pessoas, 

ser um exemplo a ser seguido! 
Ser coordenador foi, é e sempre será incrível!" 

Rafaella Carvalho  
Coordenadora de GIPo Delivery 

 
“Olá, querido leitor! Eu sou a Rafaella e fui OCP do Leadership 

Day, uma conferência local que tinha como objetivo inspirar nos 
membros da @LD a vontade de se tornar um líder! 

Ser OCP foi uma das minhas primeiras experiências de liderança. 
Com certeza, foi uma experiência única e maravilhosa que me 

permitiu um grande crescimento e desenvolvimento! 
Antes desta experiência eu definia liderança como 

um desafio (principalmente por não ter tido uma oportunidade de 
liderança relevante até então e, também, por ter um pouco de 

“medo” de me arriscar), mas, após, passei a ver liderança 
comoautoconhecimento. Digo isto por ter percebido (ou 

desenvolvido?!) em mim novas habilidades durante a minha 
experiência. Pude notar, por exemplo, maior confiança para falar 
em público e grande adaptabilidade e flexibilidade para lidar com 
mudanças e imprevistos! Além de todo o crescimento pessoal, é 

realmente incrível e impressionante a oportunidade acompanhar o 
desenvolvimento de cada um dos OCs durante e após o período 

de OC! Sem falar na amizade que surge dentro time! 
Organizar uma conferência pode ser corrido, mas sempre faz com 

que você chegue ao fim do dia dizendo: valeu a pena!” 



Lívia Marostiga  
VP GIPo 

 
“Oi gente! Tudo bom? 

Como anda a vida de membro novo? Muitas siglas absurdas, gente que dança esquisito e ri de qualquer coisa? Ainda chega 
meio perdido no CL...CL? O que que é CL? Será que isso vale mesmo a pena? Onde eu to me metendo? 

Relaxaaa... essas dúvidas vão aparecer mesmo, e o tempo todo pra você! Mas como disse uma vez alguém que eu não sei 
quem: “o que move o mundo são as perguntas, não as respostas” (acho que vi isso num comercial), mas é exatamente isso 

que move a gente: as dúvidas, e principalmente a vontade de mudar! 
Espero que você tenha muitas dúvidas e vontade de mudar você e o mundo nessa nova fase...AIESECa!  

Acho que eu ainda não me apresentei. Meu nome é Lívia, tenho 18 anos, faço Engenharia Ambiental (por enquanto), gosto 
de sorvete de morango e de dançar roll call (aquelas dancinhas malucas) e sou mais uma dessas pessoas que tem uns 

nomes esquisitos pra dizer o que eu faço dentro da AIESEC. Entrei nela no dia 08/10/2012 (sim, eu também adoro guardar 
datas importantes), já fui membro e coordenadora de OGX GIP e hoje sou VP OGX GIP. (Perdido? Bom, sou Diretora do 

Projeto que leva intercambistas aqui de Londrina para realizar intercâmbios Profissionais lá fora - o Talentos Globais! Levo 
sonhos daqui de Londrina para o mundo para trabalhar em empresas lá fora e impactar a realidade de alguém - ou de uma 

organização inteira!). E nos útimos meses, posso dizer que tenho tido a experiência mais intensa da minha vida! 
Aprendi, primeiramente, que as oportunidades vão aparecer pra você o tempo todo (e isso não é só dentro da AIESEC) e o 

que temos que fazer é levantar a nossa bundinha da cadeira e sair da nossa zona de conforto para pegá-la. E se você 
pegar, meu amigo! Prepare-se, que as coisas vão te parecer beem diferentes daqui pra frente. 

Aprendi muitas coisas desde então: aprendi a gerir meu tempo e minhas prioridades, engajar e motivar meus membros a 
trazerem resultados e desenvolvê-los de uma maneira singela, mas que faz toda a diferença. Fiz parte do desenvolvimento 
deles, e eles, do meu! Aprendi a ser menos de mim e mais do time. Aprendi a lidar com frustrações e como não fazer as 

coisas morrerem por causa disso. Gestão de time, de divulgações, auto-confiança e auto-conhecimento. Descobri que tenho 
mais fraquezas do que imaginava e a aprendi a lidar com elas, ou pelo menos estou tentando! Você começa a se tornar 
crítico consigo mesmo e querer mudar o que não te satisfaz, e sabe que terá uma organização inteira te apoiando e te 

guiando pra isso, querendo o seu melhor: o seu desenvolvimento! 
 

(Continua...) 



(Continuação) 
 

Aprendi a receber e dar feedbacks, e não criticar, mas indicar caminhos. Que um TIME é capaz, SIM, de fazer coisas 
grandiosas, muito maiores do que alguém sozinho. Compreendi o valor de ensinar e empoderar. Passei da visão tática para 
a estratégica e a fazer um plano operacional, com metas, datas para cumprir, macro e micro estratégias de gestão em uma 

semana.  E que pensar em 30 cenários diferentes é necessário para planejarmos direitinho o que vamos fazer para 
realmente entregar os resultados esperados! Entendi a necessidade de gerir recursos e fazer as coisas como dá e sobre 

pressão – e o melhor de tudo: fazer bem feito! Aprendi a me organizar e extrair o melhor de mim para extrair o melhor do 
meu time! Trazer resultados! Ser mais uma vez suporte de sonhos e realizações. Aprendi muitas coisas! Apesar de ainda 

estou caindo, tropeçando muitas vezes, estou no caminho para ser a melhor líder que eu posso ser! 
Não posso dizer que foi uma tarefa fácil. Não, não foi. Mas ver os resultados, os números, as recompensas. Ver seus 

membros se desenvolverem e quererem desenvolver outras pessoas... entregar outros sonhos, vários sonhos... Isso não 
teve preço! 

Se eu sou apaixonada pelo que eu faço? Sim, eu sou! Por que se desenvolver podendo desenvolver outras pessoas é a 
melhor coisa do mundo! Foi aqui que eu encontrei o que faltava pra me tornar a melhor pessoa e profissional, com os 

melhores amigos que eu poderia fazer, e é claro: dançando loucamente. 
Não sei se você leu até aqui. Se sim dá um sorrisinho :D Ah, vai!!?? AEEE! Eu sei que você riu agora, eu sei HAHA! Espero 
que vocês...não estejam preparados para começar o período mais intensos da sua vida! Por que “é quando você não se 

sente preparado para alguma coisa que é a hora certa de se desafiar” E ae? Qual vai ser seu desafio de hoje?” 

Luiz Villela 
TL TLA 

 
“Ao contrário da impressão de distância ou frieza perante o CL, geralmente imaginados ao se pensar em um cargo com foco 

exclusivo (o TL do TLA não é um membro híbrido) em auditoria, a experiência insere ainda mais o team leader dentro do 
comitê local e da organização . 

A responsabilidade de garantir a qualidade dos processos realizados pelo escritório exige que o team leader do TLA esteja 
ciente dos membros, flows, processos, documentação  e andamento do trabalho de praticamente todas as áreas do CL. 

Além da posição me colocar  em contato direto com o EB e o TNA (Time Nacional de Auditoria), o conhecimento que adquiri 
durante o trabalho amadureceu drasticamente minha visão das áreas, do CL como um todo e da rede. 

Definitivamente está sendo minha experiência mais agregadora até hoje dentro da @LD, e não me sentiria preparado para 
meus próximos passos sem ela. Recomendo!” 



Lorena Mendes  
Membro de GCDPi e EP GCDP Hungria 

 
“Nenhum aprendizado chega até nós se nos mantivermos 

na inércia. 
É quando saímos da zona de conforto e nos desafiamos que 

temos a oportunidade de aprender, 
E disso surge a EXPERIÊNCIA. 

Quando decidi ir para a Hungria, não fazia ideia do que 
estava por vir. 

Foram dois meses, mas poderia ter sido uma vida. 
O resultado foi uma bagagem muito grande. Não a que eu 

trouxe na minha mala. 
Mas uma que carregarei comigo para sempre. 

As pessoas, os lugares, os sabores, as situações, as 
emoções. 

Ao nos inserirmos em um ambiente totalmente diferente do 
nosso usual somos obrigados a nos adaptar. Isso gera um 
autoconhecimento, nos permite refletir sobre quem somos, 
nos permite nos reinventarmos, tentar coisas novas, gostar 
do que antes odiávamos, e vice-versa. Expandimos nossos 

horizontes e quebramos paradigmas e preconceitos. 
Aprendi sobre meus limites e aprendi a superá-los. Aprendi 

que posso chegar muito mais longe do que imagino. 
Aprendi a lidar e a conviver melhor com as diferenças e as 
culturas. Mais que isso, aprendi a valorizá-las e apreciar o 

que as torna únicas. 
Aprendi a valorizar minha própria cultura. 

Entendi que, independentemente de onde vivemos, somos 
muito mais parecidos do que imaginamos. E que temos 

problemas e preocupações muito similares. 
E que o único caminho para ultrapassar essas questões é se 

pensarmos e agirmos juntos, dia após dia. 
Só um probleminha... esse processo é viciante e não tem 

mais volta! =D” 

Rafael Kazuhiro (ou Kazu)  
Membro de LCM e do TLA 

 
“Eu não tenho palavras para descrever o que a @ me 

proporcionou, mas vou tentar contar hehe =) 
Na @, você não só aprende a liderar, trabalhar em equipe, 
vender intercâmbios. Você descobre que é muito mais que 
isso. Você aprende o que é "liderar , um líder que motive 

seus membros, que cobre eles, que animem quando estão 
tristes. E mostrar que sem eles, não existe um time,um 

líder. 
E todos da @ são seus amigos agora! Vocês vão trabalhar 

juntos, cobrar juntos, chorar juntos, rir juntos e festar 
muito juntos, mas principalmente vão criar um laço que 

nunca vão esquecer! 
E esses intercâmbios não é uma viagem que o rapaz paga 
para viajar e se divertir só. Mas esse é O intercâmbio que 
você muda uma pessoa, que você faz com que ela tenha 

uma visão muito além de como é esse mundo. 
E todas essas pessoas que entram na @ ou fazem 

intercâmbio com a @ são diferentes, são especiais. Porque 
eles querem impactar o MUNDO! 

Portanto nessa hora que você percebe que você não está 
SÓ fazendo isso e sim fazendo TUDO ISSO!” 



Wagner Palaoro  
Alumni 

 
"Olá membro novo da AIESEC Londrina. Meu nome é Wagner Palaoro Pereira e sou Alumni da @LD. 

Antes de mais nada, em nome de todos os Aumni, sejam bem vindos a essa organização única que, na minha opinião, é uma 
plataforma sensacional para se desenvolver tanto profissionalmente quanto pessoalmente. 

Entrei na @ no segundo semestre de 2008, e me dediquei a organização por mais de 2 anos. Nesse período, procurei 
aproveitar quase todas as oportunidades que a organização me disponibilizou. Foram tantas que precisaria fazer uma lista 

para lembrar de todas elas. 
Todas me ajudaram a me desenvolver de alguma forma, mas as que eu mais destaco são a oportunidade de exercer um 

cargo de liderança, meu intercâmbio e o networking que obtive nesse período. 
A mais desafiante das oportunidades com certeza foi a oportunidade que tive de ser Presidente da @LD (LCP). Ter a 

experiência de gerir um comitê local foi bastante significativo para mim, comecei a ter uma visão mais olística de como 
funciona uma organização, gerenciar e tomar decisões em conjunto com minha equipe e ser o representante do comitê em 

tomadas de decisões de abrangência nacional. Com certeza aprendi muita coisa que, com certeza, vou levar como experiência 
na minha vida profissional. 

No fim da minha gestão, depois de ter ajudado a muitas pessoas a realizar o sonho de fazer intercâmbio, resolvi fazer o meu. 
Fiz dois intercâmbios na sequência para Russia e Turquia. Passei dois meses em cada país em projetos que apresentação 

cultural em escolas. Essa experiência é, até hoje, minha melhor experiência de vida. 
O networking que construi me ajudou a obter o meu atual emprego. Minha ex-diretora de TM (Thalita Antoniolli) trabalhava 
na Apetit (empresa com mais de mil colaboradores aqui de Londrina) e me indicou a para uma entrevista na empresa. Passei 
nas entrevistas e hoje, além de ter o prazer de trabalhar com uma amiga e ex-colega de AIESEC, trabalho em uma empresa 
que recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de estar entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. 

As ferramentas de gestão que tive contato na AIESEC foi, com certeza, um diferencial para conseguir meu emprego e a 
desempenhar de forma bastante efetiva nas minhas atuais atividades profissionais. 

Apesar de meu ciclo na AIESEC ter terminado, faço questão de manter contato com a organização em uma mistura de 
saudosismo e vontade de contribuir de alguma forma para ver cada vez mais a @LD evoluindo. 

Hoje, além de Alumni, tenho o privilégio de participar do BOAL (Board of Alumni) que é um Conselho formado por Alumni que 
tem como foco ajudar o EB da @LD a solucionar os problemas inerentes à responsabilidade de exercer um cargo de liderança 

dentro da organização. 
 

(Continua...) 



(Continuação...) 
 

Entrei na organização por compartilhar com muitos dos valores que a AIESEC possui. Acredito sim que é possível impactar 
positivamente a sociedade de várias formas e independente de qual caminho seguir, acredito que participar da AIESEC seja 
apenas o começo desse caminho. Acredito que para melhorar a sociedade como um todo devemos primeiro mudar a nós 
mesmos e, por menor que seja nossa contribuição, de alguma forma ela impacta da vida de outras pessoas de uma forma 

que não imaginamos ou que conseguimos mensurar. 
Mais uma vez bem vindos a organização e espero que o caminho de todos dentro da @LD seja repleta de desafios, conquistas 

e muito aprendizado. 
Abraço a todos e sempre que quiserem, estou aberto a compartilhar todas minhas experiências dentro e fora da 

Organização." 

Saulo Pandini  
EP GIP Peru 

 
"Realizar um intercambio profissional é ter a oportunidade de 

trabalhar num ambiente adverso, desafiante. Além dos 
problemas comuns do dia-a-dia de qualquer empresa temos de 

lidar com outros adicionais, como comunicação e diferenças 
culturais. Essa atmosfera diferenciada nos exige muito mais e 

proporciona um desenvolvimento mais rápido e amplo, o que por 
consequência nos torna profissionais muito mais bem preparados 
para trabalhar em lugares diferentes e encarar desafios maiores." 

João Hildebrando  
Coordenador de GCDPi Educacional 

 
Minha experiência de liderança como TN taker, foi a minha 

primeira na AIESEC. Eu tinha acabado de voltar do meu 
intercambio e a oportunidade de liderar um time de trainees 
colaborou muito para o meu crescimento dentro da @. Meu 
principal objetivo com esse cargo era fazer que os trainees 
tivessem a melhor experiência possível, sem deixar as suas 
obrigações de lado. Como foi minha primeira vez liderando, 

aprendi alguma coisa e, também, trabalhar em um ambiente 
global abriu muito minha cabeça. 




