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O Programa contribui para o processo de interação e adaptação dos intercambistas
estrangeiros no Unileste e na região do Vale do Aço. A chamada é aberta para discentes e
docentes do Unileste. Para participar, os interessados deverão preencher formulário de
candidatura e comparecer à reunião de orientações. O apadrinhamento de um intercambista
(brasileiro ou estrangeiro) é uma interação que abre diversas oportunidades relacionadas à
vivência cultural, social e linguística. Por meio desse contato, o padrinho ou madrinha
acompanha o intercambista ao longo de seu período no Unileste, participando de eventos,
auxiliando-o em diversas demandas, tais como apresentando os campi do Unileste, a região do
Vale do Aço, bem como sugerindo programação para finais de semana e feriados.

1. Outras atividades do padrinho/madrinha

Aeroporto – recepcionar ou encontrar maneiras de orientar o intercambista a se localizar na
cidade e a encontrar seu destino (moradia). Caso o padrinho/madrinha não possa buscar o
intercambista no aeroporto, deverá orientá-lo a chegar até o local desejado.
Moradia – auxiliar o intercambista na busca por moradia, já que o padrinho/madrinha conhece
melhor a cidade e os lugares mais indicados para se morar, levando em conta preços e outros
fatores.
Legalização da estadia – auxiliar o intercambista no processo de registro na Polícia Federal e
demais órgãos. O aluno estrangeiro tem um mês para regularizar seu status no Brasil. Após
este prazo, incidirá uma multa por cada dia de atraso. É aconselhável que o
padrinho/madrinha acompanhe o intercambista à Polícia Federal e o ajude na questão da
documentação, uma vez que o site da Polícia Federal está disponível apenas em português.
Orientação acadêmica – auxiliar o intercambista em questões acadêmicas e práticas nos campi
do Unileste.

• Idioma – auxiliar o estrangeiro com a língua portuguesa.

• Integração Cultural – indicar opções em questões práticas, como ensiná-lo a usar o
transporte público, ir ao banco, aos Correios, comprar um chip de celular. Além disso,
acompanhá-lo em eventos culturais: cinemas, exposições, teatros, festas, entre outros. Essas
atividades de integração favorecerão a adaptação do intercambista à cultura e ao cotidiano
brasileiro/regional rápida e proveitosamente.

