EDITAL UESC Nº 12
ABERTURA DE INSCRIÇÕES:
SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
PARA ATUAR COMO MENTOR VOLUNTÁRIO DE ALUNOS
INTERNACIONAIS NA UESC EM 2018
O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no uso de suas
atribuições, com fundamento no Art. 26 do Regulamento do Programa de Mobilidade Estudantil da
UESC (PME/UESC), Resolução CONSEPE 80/2014, torna pública a abertura de inscrições para
seleção de estudantes de graduação e pós-graduação da UESC para atuarem como mentores
voluntários de estudantes internacionais na UESC no ano de 2018.
1 - Definição: Mentor Voluntário de Estudante Internacional é o estudante de curso de graduação
ou pós-graduação da UESC que presta apoio ao estudante internacional em sua integração à
Universidade e à cidade, em colaboração com a Arint e com a coordenação do curso, de forma não
remunerada.
1.1.

1.2.

1.3.

Mentor é equivalente a outras denominações dadas para esse tipo de atividade em
universidades americanas (mentor, buddy), espanholas (mentor), brasileiras (amigo,
mentor, tutor, padrinho) e portuguesas (mentor), havendo benefícios recíprocos para
estudantes e administradores envolvidos.
Em muitas universidades esse recurso educacional é utilizado com múltiplas finalidades:
incorporação de alunos estrangeiros; facilitação do aprendizado em disciplinas específicas;
compartilhamento de experiência profissional dos estudantes mais antigos com os mais
novos no curso etc.
No presente edital, será utilizado com o propósito principal de integração de alunos
estrangeiros, mas também poderá ser utilizado para integrar alunos provenientes de
universidade brasileira por programa de mobilidade acadêmica nacional da ABRUEM.

2 - Requisitos: o candidato a mentor deve estar regularmente matriculado na UESC em curso de
mesmo nível ou superior ao do estudante estrangeiro, preferencialmente nos últimos semestres do
curso. Ele deve apresentar as seguintes competências e habilidades:
a) Ter proficiência em uma língua estrangeira em nível que permita interagir pessoalmente e à
distância com estudante estrangeiro.
b) Disponibilizar tempo para as atividades de mentoria.
c) Demonstrar interesse pelo aprendizado intercultural e linguístico.
d) Dispor para colaborar no acolhimento e na integração do estudante estrangeiro na UESC.
e) Responsabilizar-se pelo diálogo com o estudante estrangeiro desde sua seleção até a
conclusão do curso.
3 – Cronograma e número de vagas: inscrição de 02/02/18 a 16/02/18; entrevista de seleção,
presencial ou por skype, no dia 20/02/18; início das atividades 26/02/18. Serão selecionados até 10
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estudantes-mentores, classificando-se todos os inscritos que forem aprovados no processo seletivo
e incluindo os excedentes ao número de vagas como banco de reserva, com validade para serem
convocados durante todo o ano de 2018 e no primeiro semestre de 2019, se necessário. O número
de vagas poderá ser aumentado caso haja demanda nova nos próximos 18 meses.
4 - Inscrição: enviar por email arint@uesc.br, o histórico acadêmico oficial contendo CRAA e a
ficha de inscrição preenchida e com os anexos mencionados na ficha, reunidos em um único
arquivo pdf ou doc.
5 - Funções: Responder ou auxiliar na busca de resposta às dúvidas do estudante estrangeiro
acerca do funcionamento da UESC, da localização de instituições públicas relacionadas com
documentação de registro de estrangeiro, conversação em português com temas de adaptação,
retirada no aeroporto na chegada a Ilhéus, oferta de dicas úteis para a vida diária nas cidades de
Ilhéus e Itabuna como busca de informações sobre aluguel de apartamentos ou repúblicas
estudantis, peculiaridades do trajeto até a UESC, e outras atividades previamente autorizadas pela
Arint ou Coordenação do curso em que o estudante estrangeiro encontra-se matriculado. Mais
detalhes serão apresentados na etapa de treinamento dos candidatos selecionados.
6 - Obrigações: trabalhar em colaboração com a Arint e com o Colegiado; observar as orientações
de outros setores da UESC acerca dos procedimentos acadêmicos e administrativos requeridos
pelo estudante estrangeiro; quanto houver, atuar na recepção cultural aos alunos estrangeiros e no
simpósio de internacionalização da UESC; realizar treinamentos oferecidos pela Arint aos tutores
para fins de atribuição de alunos estrangeiros; comunicar à arint e ao estudante estrangeiro sob
sua responsabilidade a data de desistência ou encerramento da sua atuação como mentor, pelo
menos duas semanas antes da interrupção, para indicação de substituto quando necessário; zelar
pelos princípios da gestão pública e de confidencialidade das informações sobre a pessoa humana
com quem ele interagir.
7 - Benefícios ao mentor voluntário: vivenciar uma experiência internacional sem ter que viajar;
melhorar a proficiência em língua estrangeira; adquirir conhecimento de novas culturas; receber de
certificado com carga horária total de participação; conquistar amizade internacional. O certificado
somente será concedido ao tutor que demonstrar o acompanhamento de pelo menos um estudante
estrangeiro e das atividades propostas pela Arint ou Colegiado, especificando-se no certificado a
natureza e carga horária das atividades.
8 – Seleção, Classificação e Treinamento
8.1 Primeira fase, pré-seleção: os candidatos serão avaliados e classificados quanto aos
documentos apresentados (comprovantes dos itens anexados à ficha de inscrição e histórico
acadêmico), por curso em que estão matriculados na UESC, observando-se os seguintes critérios:
a) Proficiência em língua estrangeira (peso 4)
b) CRAA (peso 3)
c) Carta de motivação (peso 2)
d) Experiência internacional na UESC ou fora da UESC (peso 1)
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8.2 Segunda fase, seleção final: os 20 candidatos com maior número de pontos obtidos primeira
fase, serão pré-selecionados e convocados por e-mail para uma entrevista, a qual será feita em
português + inglês ou português + espanhol. Durante a entrevista, serão observados: habilidade
lingüística e de comunicação, atitudes, consistência do discurso oral e escrito e disponibilidade de
tempo. A classificação final será dada pela media de pontos obtidos na primeira etapa com os
pontos obtidos nesta segunda etapa. Os não selecionados serão comunicados por e-mail. Os
classificados terão seus nomes publicados em portaria da Reitoria, indicando-se os selecionados
para atuação no primeiro semestre de 2018 e banco de reserva que poderão ser convocados para
atuação no segundo semestre de 2018 ou primeiro semestre de 2019, caso haja necessidade.
8.3 No caso de empate será dada preferência ao candidato com maior número de créditos
cursados e, persistindo o empate, o de maior valor CRAA.
8.4 Os candidatos que julgarem insatisfeitos com o resultado da seleção poderão apresentar
recurso, no prazo de dois dias contados a partir da data publicação da Portaria pela Reitoria.
8.5 Treinamento e início das atividades: os candidatos classificados serão convocados para
treinamento e desenvolvido das atividades pela Arint.
9 - Informações adicionais: poderão ser obtidas pelo e-mail arint@uesc.br e pelo telefone (73)
3680-5003.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 25 de janeiro de 2018.

EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO
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ANEXO I

Seleção de estudantes de graduação e pós-graduação para atuar como
tutores de alunos internacionais na UESC em 2018
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO

1.DADOS PESSOAIS (Preencher no computador ou com letra de forma legível)

Nome:________________________________________________________Data: ___________
E-mail: ____________________________________ (forma oficial de contato com os estudantes)
Curso na UESC:________________________________ Matrícula: _______________________
Endereço: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Telefone celular com Whatsapp: (

) __________________________

2.HABILIDADES E PREFERÊNCIAS: anexar certificado comprobatório
2.1 Marque um X no idioma estrangeiro que possui nível intermediário ou melhor:
( ) Alemão
( ) Espanhol
( ) Francês
( ) Inglês
( ) Outro: Qual? ........................
2.2 Já participou de Programa de atividade internacional?
( ) Sim*
( ) Não
*Se respondeu sim, anexe um comprovante e descreva em no máximo uma folha um relato dessa
experiência.
2.3 Carta de motivação. Por que devemos selecioná-lo(a)? Apreente uma argumentação sucinta
(no máximo uma folha escrita), incluindo considerações sobre sua disponibilidade de tempo.
2.4 Anexe o histórico escolar contendo o CRAA.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br

