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O programa tem por finalidade 

proporcionar a estrangeiros 

residentes em Belo Horizonte a 

oportunidade de conhecer as 

políticas públicas implementadas 

pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

Os voluntários participam do 

cotidiano da administração pública 

da cidade mediante um trabalho 

voluntário no qual podem adquirir e 

intercambiar novas experiências e 

conhecimentos, contribuindo no 

processo de internacionalização da 

cidade de Belo Horizonte 

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL  



GERAL 

Oferecer trabalho voluntário a 

estrangeiros nos órgãos da 

administração municipal pública a 

partir da formação de parcerias 

entre o Município de Belo Horizonte 

e instituições de ensino superior e 

organizações do setor privado e da 

sociedade civil nacionais e 

internacionais. 



E
S
P

E
C

ÍF
IC

O
S

 

Promover a produção científica com base em 

experiências práticas e nos conhecimentos e habilidades 

profissionais previamente adquiridos. 

Desenvolver parcerias no exterior de modo a corroborar 

para o processo de internacionalização da cidade; 

Permitir a troca de experiências entre estudantes e 

instituições; 



Intercâmbio cultural e de conhecimentos entre voluntários 

estrangeiros e servidores municipais;  

Desenvolvimento de habilidades e competências específicas dos 

voluntários de acordo com as diferentes áreas profissionais e do 

conhecimento gerando, ao mesmo tempo, ganhos diretos para o Município 

e para as instituições de ensino parceiras;  

Desenvolvimento, apoio e produção de publicações científicas com 

vistas a aproximar a academia e a administração pública municipal;  



Desenvolvimento de parcerias nacionais e internacionais com instituições 

de ensino superior, setor privado e organizações da sociedade civil;  

Divulgação das políticas públicas de Belo Horizonte no exterior e inclusão 

da cidade no circuito internacional de voluntariado conduzido por 

instituições internacionais, tais como as Nações Unidas e organizações 

nãogovernamentais transnacionais. 



Divulgação / 

Edital 

Inscrição / 

candidatura  

Seleção – 

entrevistas e 

documentação 

Encaminhamento – 

Reuniões de 

Articulação  (Oferta X 

demanda) 

Início do Voluntariado – 

Termo de Adesão e 

Plano de Trabalho 

Visitas técnicas Workshop – 

Resultados  

Artigo 

Certificado 

METODOLOGIA 
etapas 



METODOLOGIA 
etapas 



METODOLOGIA 
etapas 



METODOLOGIA 
etapas 



METODOLOGIA 
Visitas Técnicas 

A Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais realiza uma série de visitas 

técnicas e encontros de trabalho para apresentar as políticas mais destacadas do 

município e incentivar a ampliação de projetos de cooperação entre BH e seus países de 

origem. 

Visita ao 
Conjunto 

Moderno da 
Pampulha – 
Patrimônio 
Cultural da 

Humanidade. 

Visita às 
Políticas de 
Segurança 

Alimentar e 
Nutricional 
(Programa 
ABasteCer) 

Visita ao 
Centro de 

Tratamento de 
Resíduos 
Sólidos – 

Aterro 
Sanitário. 

Visita ao 
Museu do 
Futebol e 
Mineirão.  



METODOLOGIA 
Workshop - Resultados 



METODOLOGIA 
Carga horária e tempo de duração 

A carga horária do trabalho voluntário pode variar entre 16 e 20 horas semanais e o 

tempo de duração previsto pode variar entre 3 e 6 meses previstos.   

Nos períodos de férias universitárias, a jornada do serviço voluntário poderá ser 

estabelecida de comum acordo entre o estagiário e o seu supervisor.  

A jornada de atividades do serviço voluntário a ser cumprida deverá compatibilizar 

o horário das atividades acadêmicas com o horário de trabalho em que o voluntário 

irá atuar durante  o voluntariado.  

A fixação dos horários do serviço voluntário é flexível e o voluntário tem total 

liberdade para escolher em conjunto com seu supervisor 



METODOLOGIA  

Termo de Adesão 

O serviço voluntário tem início com assinatura do “Termo de 

Adesão ao Serviço Voluntário” que deve conter, além das 

cláusulas que regem a prestação do serviço voluntário e as 

obrigações das partes, a carga horária e a duração do estágio 

conforme acordado entre voluntário e supervisor.  

 

A prestação do serviço não possui caráter empregatício e está 

amparado pela Lei Municipal nº 10.234/2011 e, nos casos de 

estudantes de ensino superior intercambistas também pela Lei 

Federal nº 8.859/1994.  

 

Os requisitos para a assinatura do termo de adesão são: 

 

- posse de visto para permanência no Brasil no período de 

execução do trabalho voluntário e; 

 

- apólice de seguro de saúde para o período de permanência 

no Brasil. 



METODOLOGIA  

Plano de Trabalho 

O plano de trabalho do voluntário é elaborado pelo 

supervisor e está em consonância com as funções a 

serem assumidas pelo voluntário no âmbito  do projeto 

específico ao qual está engajado. 

O plano de trabalho também considera a carga horária 

e a duração do serviço voluntário acordado e contido 

no Termo de Adesão assinado. 

O plano de trabalho contem a descrição das atividades 

a serem desenvolvidas bem como os locais onde estas 

ocorrem. Além disso, possui caráter pedagógico e é 

elaborado de forma que o voluntário conheça o 

histórico, o estágio atual e tenha uma dimensão do 

futuro do projeto ao qual está inserido.  



METODOLOGIA  

Artigo Final 

Os artigos poderão ser escritos durante ou após o período 

do serviço voluntário com o auxílio do coordenador e sob 

orientação de um professor ou um estudante de 

mestrado/doutorado também voluntário. 

Devem ser escritos em português, conter no mínimo 04 

(quatro) páginas e estar relacionados à temática 

desenvolvida durante a prestação do serviço voluntário. Os 

mesmos, após aprovação, serão publicados na página web 

da Prefeitura de Belo Horizonte (na internet), e poderão ser 

remetidos às instituições parceiras.  

Outras possibilidades de publicações também são 

contempladas em edições especiais de revistas e periódicos 

por meio de formação de parcerias. 



Depoimentos 

“Quando eu ouvir a ideia de fazer parte do Voluntariado achei que ia ser muito legal, uma experiência 

muito boa para a minha formação. Conheci pessoas muito legais e estou muito agradecida por tudo. Acho 

que todos que têm a oportunidade de fazer devem fazer.” 

 

María Daniela, argentina, estudante de Direito – UFMG  

"Ao meu ver, o Programa de Voluntariado Internacional é uma oportunidade profissional insubstituível 

para o intercambista, pois possibilita um maior e aprofundado conhecimento de Belo Horizonte e de como 

funciona sua Prefeitura. A minha recomendação para outros estudantes estrangeiros? Que participem do 

programa porque não vão arrepender!" 

 

Karl Frederick, Norte-americano, Mestrando em Letras – UFMG  

“Se me pedirem para resumir em uma palavra meu voluntariado na FMC- CINTER eu teria que dizer 

"incrível". Incrível porque tive uma das melhores experiências da minha vida, ajudou-me a fazer melhores 

relacionamentos laborais, melhores amizades, melhorar meu português e aprender muito sobre o país e 

sobre a cidade. Foi algo maravilhoso, algo que gostaria de fazer de novo. Escrevo isto e minha cabeça se 

enche de lembranças, momentos muito legais e pouco legais também, mas minha face desenha um sorriso. 

Há muito a dizer mas pouco espaço. Muito obrigado.” 

Nicolás Martinez; Colombiano, Estudante de Administração - UFMG 



Parceiros 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) está entre as mais 

prestigiadas universidades do Brasil.  É a maior universidade do estado de Minas Gerais, 

possuindo campi nas cidades de Belo Horizonte e Montes Claros. Desenvolve programas 

e projetos de ensino nos níveis da graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, sob 

a forma de atividades presenciais e a distância em oito áreas do conhecimento.  

Em 2013, o QS World University Rankings classificou a UFMG como a terceira melhor 
universidade federal brasileira, bem como a quarta melhor universidade do país, tendo 
ocupado a décima posição entre as instituições da América Latina, posição também registrada 
em 2011.  

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) é uma instituição de 

ensino superior, privada e católica brasileira, possuindo campi em Minas Gerais nas 

cidades de: Belo Horizonte, Betim, Contagem, Guanhães, Serro, Poços de Caldas e Arcos. 

Fundada em 1958, é a maior universidade católica do mundo e uma das mais 

prestigiosas universidades brasileiras, presente também no ranking das melhores 

universidades da América Latina da QS World University Rankings. 

A Anima Educação tem como proposta utilizar a educação como veículo transformador. 

Nos últimos anos tem sido uma referência em práticas inovadoras de aprendizagem e 

gestão. É mantenedora dos Centros Universitários Una e UniBH em Belo Horizonte. O 

UniBH, fundado em 1964, é uma das instituições mais tradicionais de BH. A Una, em seus 

quase 50 anos de atuação, vem sendo uma das instituições privadas que mais cresce em 

Minas Gerais.  



www.pbh.gov.br/voluntariadointernacional 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/volunt
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SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE RECURSOS HUMANOS 

PROGRAMA  MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

Av. Augusto de Lima, nº 30, 3º andar – Centro CEP: 30190-000, Belo Horizonte, MG, Brasil 

Prefeitura de Belo Horizonte 

 

Contato: 

voluntariointernacional@pbh.gov.br 

Telefone: +55 (31) 3277-1743 

Fax: +55 (31) 3246-0033 

 


