Programa Bem-vindo
Manual de Apadrinhamento
Caro(a) Participante,
Seja Bem-vindo ao nosso Programa! A nossa equipe desenvolveu este manual
com o intuito de auxiliá-lo(a) no tocante as dúvidas e esclarecimentos sobre o
papel dos padrinhos e madrinhas do Programa Bem-vindo. Leia atentamente
todos os itens. Estamos à disposição para prestar outras informações caso seja
necessário. Após a leitura do manual, se você desejar participar como
padrinho/ madrinha do programa preencha a ficha do perfil do padrinho no link:
https://docs.google.com/forms/d/1HYN5RdeMEMGnfCzOOPt4mthl0ClR9TFFqqDYyQsfqw/viewform.
Agradecemos a sua participação e seguimos em contato!
Equipe do Programa Bem-vindo

Informações sobre o Programa Bem-vindo e o processo de
Apadrinhamento

O que é o Programa Bem-vindo?
O Programa Bem-vindo é uma ação extensionista que possui como objetivo
principal contribuir para o acolhimento dos estrangeiros na UFMG no tocante
as questões logísticas e burocráticas. Além disso, o Programa tem como
proposta promover ações de integração social e cultural facilitando assim a
interação dos estrangeiros com a comunidade acadêmica da UFMG e a cidade
de Belo Horizonte.

Como participar do programa na função de Padrinho ou Madrinha?
Para se inscrever como Padrinho ou Madrinha, o interessado deverá ler este
manual atentamente, concordar com as atribuições previstas para sua função
de Padrinho ou Madrinha e se inscrever através do link:
https://docs.google.com/forms/d/1HYN5RdeMEMGnfCzOOPt4mthl0ClR9TFFqqDYyQsfqw/viewform. A escolha do(a) seu/sua afilhado(a) será realizada de
acordo com o cruzamento das informações sobre o seu perfil e do
intercambista.
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Benefícios em participar como Padrinho ou Madrinha
Os interessados em apadrinhar serão voluntários do programa e terão a
oportunidade de conhecer novas pessoas e culturas, participar de eventos de
integração e passeios culturais, lidar com outras diferenças culturais e valorizar
a diversidade. Além disso, há a possibilidade de melhorar sua fluência com
relação ao idioma pátrio do intercambista e você receberá um certificado como
participante voluntário dessa ação de extensão (para todos os participantes
que concluírem um semestre de experiência como Padrinho ou Madrinha).
Enfim, ser padrinho ou madrinha é uma rica experiência de intercâmbio
cultural, aproveite esta chance para conquistar um novo amigo(a) durante a
sua trajetória acadêmica!
Tempo de voluntariado
O período de apadrinhamento é de, no mínimo, um semestre. Este período
pode ser estendido até 2 anos, caso seja de interesse do voluntário.

Responsabilidades dos Padrinhos e Madrinhas
O apadrinhamento de um intercambista é um processo que abre diversas
oportunidades, mas que também exige responsabilidades. Atenção às
atribuições dos padrinhos e madrinhas: participar dos eventos de integração e
passeios culturais, apresentar o Campus da UFMG e/ou unidades onde o
intercambista precisar ir, dar dicas de passeios em Belo Horizonte e região de
entorno, sugerir programação cultural para os finais de semana, auxiliar os
intercambistas com relação as suas demandas burocráticas (abertura de conta
bancária, obtenção de visto na Polícia Federal, negociação de contratos junto
as imobiliárias, entre outras) e logísticas (dicas de transporte, moradia,
alimentação), responder aos emails da equipe do Programa Bem-vindo sobre o
processo de apadrinhamento, entregar um relatório semestral sobre a sua
experiência como padrinho ou madrinha. Somente com a entrega do relatório,
será enviado o certificado de participação.
O papel da equipe do Bem-vindo no processo de apadrinhamento
A equipe do programa Bem-vindo acompanhará todo o processo de
apadrinhamento buscando contribuir para que esta seja uma fértil experiência
de intercâmbio sociocultural tanto para os intercambistas como para os
padrinhos e madrinhas. Estaremos nos encontrando com você mensalmente
seja nos eventos de integração ou passeios culturais. Caso o voluntário tenha
qualquer dificuldade com o afilhado, poderá nos contatar para estudarmos a
melhor forma de solucionar as situações adversas que possam ocorrer.
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Orientações importantes para os Padrinhos e Madrinhas
Para que o processo de apadrinhamento seja o mais proveitoso para ambas as
partes, vamos dar algumas dicas:
A. Incentive o intercambista a falar nossa língua, os estrangeiros precisam
aprender o português para acompanhar as aulas, fazer novas amizades, torarse mais independente e sentir segurança.
B. Observe como o intercambista se porta no tocante as formas de
cumprimentar, despedir, demonstrar afetividade. Durante os primeiros
encontros haja de acordo com a cultura do intercambista, seja cauteloso e evite
situações de constrangimento. Com o tempo tudo ficará mais claro e as formas
de interação vão assumir um caráter mais espontâneo.
C. Pergunte ao intercambista se ele estudou português e por quanto tempo.
Caso ele tenha dificuldades para compreender nosso idioma tente falar mais
pausado e usar menos gírias. Explique o significado das gírias quando utilizálas, esta é uma curiosidade cultural que eles adoram!
Observações importantes (atenção!):
• Caso o número de interessados em apadrinhar seja maior que o número
de intercambistas interessados em ter padrinho, alguns interessados
ficarão na lista de espera por algum estrangeiro que, por ventura, se
manifeste posteriormente. Nosso critério de seleção dos padrinhos será
por ordem de envio da ficha de inscrição e compatibilidade de perfis.
• Caso não haja afilhados com perfil desejado pelo padrinho, enviaremos
um e-mail (fiquem atentos!) informando o ocorrido e solicitando interesse
em apadrinhar outro estrangeiro. Caso o e-mail não seja respondido em
24h, iremos colocar o possível padrinho na lista de espera.
• Assim que o afilhado for escolhido e responder o nosso e-mail,
entraremos em contato.
• O prazo para envio da inscrição é 15/01/2014. Não serão aceitas
inscrições posteriores.
Obrigado por participar da Campanha de Apadrinhamento 2014.1!

Atenciosamente,

Equipe do Programa Bem-vindo.
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