"AERI Buddy"
CHAMADA PARA ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS
NA RECEPÇÃO DE ALUNOS INTERNACIONAIS
Alunos da UEFS: querem participar desta iniciativa?
Inscrições até 10 de janeiro 2020!
Ficha de inscrição disponível no site AERI (http://aeri.uefs.br)
1. O que é um "AERI Buddy"?
A cada estudante estrangeiro em programas de mobilidade será atribuído
automaticamente um "AERI BUDDY". Um "buddy" (amigo) trabalha em
colaboração com a Assessoria Especial de Relações Institucionais para garantir que
os estudantes estrangeiros se sintam bem acolhidos na nossa comunidade
acadêmica.
2. O que faz um "AERI Buddy"?
Organiza atividades de lazer e fornece informações úteis sobre a cidade, o Estado e
acerca da vida acadêmica na UEFS. Após resultado, os “buddies” poderão contatar
os estudantes estrangeiros diretamente.
3. Qual a duração desta atividade?
Programa Pré PEC G – estudantes oriundos da Guiné Equatorial, Gana, Benim,
Gabão, Costa do Marfim e Haiti: 15/01/2020 a 15/03/2020.
Programas Bracol e Bramex – estudantes oriundos da Colômbia e do México:
20/03/2020 a 20/05/2020.
Programa PAEC – estudantes oriundos da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Haiti:
03/02/2020 a 15/04/2020.
4. Quais programas são esses?
O Pré PEC G, programa do Ministério da Educação - MEC e do Ministério das
Relações Exteriores - MRE, objetiva oferecer oportunidades de formação superior
a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos
educacionais e culturais. Estes estudantes cursarão o Curso de Português como
Língua Estrangeira – Preparatório para o exame CELPE-BRAS, a ser ofertado na
UEFS pelo Programa Portal / NucLi-IsF, exigência para acesso às universidades
brasileiras.
Os Programas BRACOL e BRAMEX, do GCUB, preveem a mobilidade de estudantes
de graduação de universidades colombianas e mexicanas, no período de um
semestre acadêmico, pelo caráter de reciprocidade.

O Programa PAEC, do GCUB, recebe estudantes das Américas para realizar
estudos, em nível de pós-graduação.
5. Qual o idioma exigido?
Para acompanhamento aos estudantes oriundos da Guiné Equatorial, Colômbia,
Venezuela, Bolívia e México – Língua Espanhola.
Para acompanhamento aos estudantes oriundos de Gana – Língua Inglesa.
Para acompanhamento aos estudantes oriundos do Benim, Gabão, Costa do
Marfim e Haiti – Língua Francesa.
6. Qual o benefício?
Participar deste programa vai proporcionar aos nossos estudantes a melhoria da
proficiência, o conhecimento de novas culturas e o recebimento de certificado de
participação.
7. Como faço minha inscrição?
É só preencher a ficha de inscrição disponível no site da AERI: http://aeri.uefs.br e
encaminhar por e-mail para aeri@uefs.br até o dia 10/01/2020 com o assunto:
PROGRAMA AERI BUDDY, acompanhada de guia de matrícula e certificado de
curso de idioma /certificado de proficiência. Os estudantes dos Cursos de Letras
com Espanhol, com Francês ou com Inglês da UEFS não precisarão apresentar
certificado de idioma.
8. Como será a seleção dos estudantes para o Programa AERI Buddy?
Etapa 1 – Homologação das inscrições (verificação da documentação apresentada)
Etapa 2 – Análise do perfil apresentado (ficha de inscrição)
Etapa 3 – Reunião de orientação e assinatura do termo de compromisso
9. Quantas vagas serão oferecidas para o Programa?
23 vagas para o Programa Pré PEC G (10 de Língua Francesa, 09 de Língua
Espanhola e 04 de Língua Inglesa);
03 vagas para os Programas BRACOL e BRAMEX (03 de Língua Espanhola);
05 vagas para o Programa PAEC (04 de Língua Espanhola e 01 de Língua Francesa).
10. Prevê pagamento?
Esta chamada não prevê bolsa ou qualquer outro tipo de remuneração. Trata-se de
capacitação voluntária e aperfeiçoamento linguístico e cultural.
Feira de Santana – Ba, 02 de janeiro de 2020.
Eneida Soanne Matos Campos de Oliveira
Assessora Especial de Relações Institucionais

