Edital 01/2016 DE CADASTRO DE INTERESSADOS A RECEBEREM ESTUDANTES
INTERNACIONAIS PELO PROGRAMA AMIGO DO INTERCAMBISTA
Considerando a meta de fomentar ações para a promoção da internacionalização na
EMESCAM, a Coordenação de Relações Institucionais, em parceria com os núcleos
acadêmicos, comunica que estão abertas as inscrições para cadastro de interessados a
receberem estudantes internacionais.

1.DISPOSIÇÕES GERAIS
Por entender que os impactos resultantes da mobilidade acadêmica internacional in e
out são positivos e contribuem para melhoria contínua dos processos educacionais e
principalmente da qualidade da formação discente e docente, a Emescam convoca para
participarem deste edital os estudantes de todos os níveis de formação (Graduação,
Especialização, Mestrado e Doutorado), bem como seus docentes interessados em
estudar em universidades conveniadas ou em apenas obter os benefícios oferecido pelo
programa listados abaixo.

1.1.OBJETIVOS DO PROGRAMA AMIGO DO INTERCAMBISTA
O Programa Amigo do Intercambista tem como objetivo promover a integração dos
intercambistas estrangeiros à realidade brasileira e à EMESCAM, para que possam
superar as principais dificuldades lingüísticas, legais, logísticas e outras decorrentes de
diferença cultural, que são bem familiares para quem já realizou um intercâmbio ou para
quem está já inserido na realidade local.
1.2.FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS PELO AMIGO DO INTERCAMBISTA





Entrar em contato com o estrangeiro antes de sua chegada ao Brasil.
Buscar o aluno no aeroporto.
Auxiliar em tarefas diárias básicas nos primeiros dias de estadia.
Apresentar a EMESCAM para o estrangeiro e integrá-lo em atividades da
universidade.
 Acompanhar o aluno nas atividades acadêmicas, de turismo, cultura e lazer.
1.3.BENEFÍCIOS DE SER AMIGO DO INTERCAMBISTA





Criar novos laços de amizade e contatos no exterior.
Conhecer outras culturas e lidar com a diversidade.
Contribuir para a difusão da cultura brasileira.
Aperfeiçoar um novo idioma e permitir que o estrangeiro aprimore seus
conhecimentos da língua portuguesa.
 Aumentar a visibilidade profissional e acadêmica.
 Exercer a e colaborar para a cooperação internacional entre os povos.

 O AMIGO DO INTERCAMBISTA receberá um Certificado de Participação ao final
do programa, que poderá conferir pontos para participação em Processos
Seletivos de Mobilidade Internacional.
2. REQUISITO
2.1. Ter nível de inglês, no mínimo, intermediário para alguns programas de mobilidade
e, preferencialmente, avançado com uso fluente do idioma para outros programas.
2.2. Oferecer preferencialmente, uma acomodação individual para o intercambista ao
menos uma refeição diária.

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO
O formulário de cadastro no PROGRAMA AMIGO DO INTERCAMBISTA está disponível no
item FORMULÁRIOS constante no link Internacional no site da Emescam
(http://www.emescam.br/paginas/conteudo/internacional/internacionalizacao/formul
arios).

4. PRAZO
O formulário preenchido deve ser enviado, até o dia 31 de maio deste ano, para o email
internacional@emescam.br indicando no assunto “CADASTRO NO PROGRAMA AMIGO
DO INTERCAMBISTA”.
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