CHAMADA PARA O PROGRAMA DE APADRINHAMENTO
DA COMUNIDADE INTERNACIONAL DA UFMG 2018
Edição — Tandem Pré-PEC-G
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a
Faculdade de Letras (FALE), convida a comunidade universitária a participar do Programa de Apadrinhamento da UFMG
2018/1 — Edição Tandem PEC-G.
1.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

O Programa de Apadrinhamento da UFMG é voltado para o acolhimento da comunidade internacional da UFMG e tem
como objetivo designar discentes, docentes e servidores técnico-administrativos na função de padrinhos e madrinhas,
para oferecer apoio aos estudantes internacionais recém-chegados à Universidade. Nesta edição, os padrinhos e
madrinhas contribuirão para o acolhimento de estudantes candidatos ao Programa de Estudantes-Convênio de
Graduação (PEC-G) por meio de experiências de aprendizagem de línguas.
O PEC-G permite a estudantes estrangeiros oriundos de países em desenvolvimento cursarem a graduação completa
em instituições de ensino superior brasileiras. Estudantes oriundos de países onde não se aplica o Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) - uma das exigências para participação no programa
- podem realizar a prova no Brasil, após a realização de um curso de Português como Língua Adicional/Estrangeira. A
UFMG é uma das universidades que oferecem esse curso, entre fevereiro e outubro de cada ano. No final de outubro, os
alunos em questão realizam o Celpe-Bras e, se aprovados, iniciam suas graduações no ano seguinte.
A aprendizagem tandem, diferente das aulas mediadas por professores, proporciona oportunidades de aprendizagem de
línguas de forma autônoma por meio da qual participantes vivenciam outras culturas por meio da comunicação bilíngue,
ora atuando como falante de sua língua materna (ou de outra língua com a qual tenha bastante familiaridade), ora
atuando como aprendiz da língua do outro".
Ressaltamos que esta edição faz parte da edição regular do Programa de Apadrinhamento da UFMG. Sendo assim, os
interessados deverão escolher participar da edição regular OU da edição Tandem.
2.

OBJETIVOS

O Programa de Apadrinhamento da UFMG se propõe a contribuir para a recepção e acolhimento da comunidade
internacional. Os objetivos específicos desta edição do Programa são:
2.1.
2.2.
2.3.
3.

criar momentos para aprendizagem de línguas de forma autônoma;
fomentar vivências interculturais entre brasileiros e estrangeiros;
favorecer a internacionalização em casa.

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do Programa de Apadrinhamento, discentes de graduação e pós-graduação, docentes e servidores
técnico-administrativos que atendam aos seguintes requisitos:
3.1.
3.2.
3.3.

4.

ter número de registro/inscrição ativo da UFMG;
ter disponibilidade para dedicar 2h semanais aos encontros com o(a) afilhado(a);
ter disponibilidade de para participar do encontro oficial do Programa de Apadrinhamento que ocorre na
Semana de Orientação do Estudante Internacional 2018/1 na semana anterior ao início do primeiro
semestre letivo.

ATIVIDADES DO PROGRAMA EDIÇÃO TANDEM Pré-PEC-G

O apadrinhamento de um estudante internacional é um processo que abre diversas oportunidades e exige
comprometimento e responsabilidade. As atividades do Programa de Apadrinhamento da UFMG 2018/1 incluem:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.

dedicar 2h semanais aos encontros do Tandem com o(a) afilhado(a);
apresentar as dependências da UFMG;
apresentar a cidade;
indicar programações culturais na cidade;
incentivar a participação de estudantes internacionais em atividades acadêmico-científico-culturais;
ajudar estudantes internacionais a compreenderem a cultura acadêmica da UFMG (registro, matrícula
em disciplinas, atividades avaliativas, exame especial etc.);
auxiliar estudantes internacionais na obtenção de documentos brasileiros (CPF, RNE etc.);
auxiliar estudantes internacionais a encontrar acomodação, se necessário;
propiciar momentos de trocas interculturais.

VAGAS E INSCRIÇÕES

Programa de Apadrinhamento da UFMG 2018/1 tem 17 vagas. Cada estudante internacional deve receber apenas um
padrinho ou uma madrinha. A tabela a seguir mostra as possíveis língua maternas dos pré-PEC-G 2018 que iniciarão
seus estudos de português em 2018/1.
Possível língua materna dos estudantes internacionais préPEC-G 2018
Inglês
Espanhol
Crioulo da Guiné-Bissau
Francês
Tétum

Período de inscrição: 29 de novembro a 11 de dezembro de 2017
Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/f48TGW5KsRw39a1W2
6.

DESIGNAÇÕES

As designações do Programa de Apadrinhamento da UFMG 2018/1 serão realizadas exclusivamente pela equipe do
Setor de Acolhimento da DRI de acordo com os critérios estipulados nesta Chamada. Os critérios para designação de
padrinhos e madrinhas para estudantes internacionais estarão relacionados:
1.1.
1.2.
1.3.
7.

língua-alvo que o padrinho ou a madrinha deseja praticar;
à Unidade Acadêmica na qual o estudante internacional será vinculado;
ao campus no qual o estudante internacional cursará a maior parte dos créditos.

CERTIFICAÇÃO

Será emitida certificação de participação, mediante apresentação de um relatório de experiências e atividades
desenvolvidas. O modelo do relatório, bem como o prazo para o envio, será informado aos participantes por e-mail ao
final do semestre letivo.
8.

CONTATO

Diretoria de Relações Internacionais
Setor de Acolhimento – acolhimento@dri.ufmg.br

