"AERI Buddy"
CHAMADA PARA ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS NA RECEPÇÃO DE
ALUNOS INTERNACIONAIS
Alunos da UEFS: querem participar desta iniciativa?
Inscrições até 29 de maio de 2018!
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 e
intercâmbio 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. Os
estudantes estrangeiros serão contatados pelos "buddies"
diretamente, para combinar a data e hora das atividades culturais
que deverão ocorrer nos finais de semana e feriados.
3. Qual a duração desta atividade?
Esta chamada corresponde ao período de 02/06/2018 a
11/08/2018.
4. É preciso dominar algum idioma?
Sim, estaremos recebendo estudantes americanos da City
University of New York - CUNY, EUA. Portanto, é necessário
domínio da língua inglesa.
5. 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 com carga horária total de
participação.
6. 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 29/05/2018 com o assunto: PROGRAMA AERI BUDDY.
7. Como será a seleção dos estudantes para o Programa AERI
Buddy?
Os alunos participarão de uma entrevista na língua inglesa. Na
oportunidade, serão observadas habilidades linguísticas, atitudes e
disponibilidade de tempo. A entrevista será realizada dia 30 de
maio de 2018 às 10h na sala de Reuniões da AERI. A participação
neste momento é indispensável para a seleção do candidato.
8. Quantas vagas serão oferecidas para o Programa?
Serão selecionados 03 (três) estudantes para o Programa AERI
BUDDY.
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