
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP 

PRÓ-REITORIA DE COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS 

CENTRO ACADÊMICO DO CURSO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

 

PROGRAMA “AMIGO GLOBAL” 

GLOBAL FRIEND: BUDDY PROGRAM 

 

O Programa “Amigo Global”, ou Global Friend: Buddy Program tem como objetivo 

principal proporcionar aos estudantes intercambistas o auxílio de um anfitrião, que   

possa ajudá-lo no primeiro momento em que chegar ao Brasil, com a prestação de  

de informações sobre a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) e a cidade de 

Macapá, bem como orientá-lo para a resolução de questões burocráticas referentes 

a permanência de estrangeiros no país. Entre outras atribuições, o papel do buddy 

será de esclarecer dúvidas, ajudá-lo a se acomodar na cidade, se integrar no meio 

acadêmico e provê-lo de informações básicas das culturas brasileira e amapaense. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Programa “Amigo Global” ou Global Friend: Buddy Program é uma iniciativa 

discente e voluntária, que atua no suporte, recepção e acolhimento dos estudantes 

estrangeiros, que chegam à Unifap para desenvolver estudos de Português como 

Língua Estrangeiras (PLE), graduação, pós-graduação e extensão. Trata-se, 

portanto, de uma oportunidade de intercâmbio cultural, que fortalece as relações de 

amizade e de reciprocidade com as instituições internacionais de ensino, com as 

quais a UNIFAP mantém acordos de cooperação para a mobilidade acadêmica. 

 

Com autonomia para a escolha de seus membros, tanto da coordenação quanto dos 



buddies, o programa concederá certificados, emitidos pela Pró-reitoria de 

Cooperação e Relações Interinstitucionais (Procri) da UNIFAP aos integrantes que, 

efetivamente, participarem das atividades de acolhimento.  

 

OBJETIVO GERAL 

Acolher os alunos estrangeiros da UNIFAP a fim de integrá-los ao ambiente 

acadêmico e à cidade de Macapá, auxiliando-os e facilitando a inserção na 

comunidade acadêmica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Proporcionar aos alunos cadastrados no programa uma rica troca cultural; 

• Contar com o auxílio dos Buddies em acompanhar de forma mais próxima os 

alunos estrangeiros em situação de mobilidade; 

• Propiciar um ambiente acolhedor e integrador ao público discente estrangeiro; 

• Oferecer ao aluno estrangeiro um meio seguro e acolhedor na busca por 

informações. 

 

QUEM SÃO OS “BUDDIES” 

São estudantes regularmente matriculados, servidores efetivos e docentes da 

UNIFAP, parceiros voluntários dos estudantes estrangeiros recebidos pela 

instituição. 

 

QUEM SÃO OS “AMIGOS GLOBAIS” 

São estudantes intercambistas que a Unifap recebe, anualmente, por meio dos 

programas de intercâmbio de graduação com universidades parceiras, de 

pós-graduação, Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e 

estudantes selecionados pelo programa Português como Língua Estrangeira (PLE).  

 

COMPETÊNCIAS 

Da Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais (PROCRI) 

 



• Fornecer o contato dos alunos intercambistas à coordenação do programa; 

• Criar um espaço institucional para o programa no site da PROCRI, onde 

ficarão armazenadas informações gerais sobre o programa, seus objetivos, funções 

dos buddies e demais informações sobre o programa; 

• Reunir com a coordenação, os buddies e os intercambistas sempre que 

houver necessidade; 

• Promover e realizar eventos como forma de divulgação das atividades de 

acolhimento, com o auxílio da coordenação do programa; 

• Manter diálogo com a Assessoria de Especial da Reitoria para a divulgação 

de atividades, eventos e notícias decorrentes do programa; 

• Emitir certificados aos alunos participantes. 

 

Da Coordenação do Programa 

• Executar ações de acompanhamento junto aos alunos voluntários e 

estrangeiros, definindo os meios que serão usados para se comunicar com os 

participantes do programa; 

• Planejar quais atividades e eventos serão feitas em grupo ao longo do 

semestre;  

• Escolher e adotar critérios de seleção dos novos Buddies; 

• Analisar e direcionar o Buddy para o seu respectivo Amigo Global; 

• Dar continuidade ao programa, renovando periodicamente a coordenação e 

os Buddies; 

• Acompanhar o cumprimento das tarefas dos Buddies subsidiar a PROCRI 

com as informações necessárias para a emissão dos certificados; 

• Avaliar o andamento do programa com base nos relatos e depoimentos dos 

buddies e alunos intercambistas; 

• Promover anualmente a renovação da equipe de trabalho, adotando critérios 

de seleção com aval da Pró-reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais, 

mediante Edital. 

 

Dos Buddies 



 

• Estabelecer, se possível, contato com o aluno estrangeiro antes de sua 

chegada ao Brasil, bem como disponibilizar número de telefone ou email para que o 

intercambista possa contatar quando necessário; 

• Receber, caso possível, o estudante no aeroporto ou providenciar quem 

possa buscá-lo; 

• Auxiliar o intercambista a encontrar moradia e a se instalar em Macapá, de 

preferência próximo à Unifap; 

•  Oferecer suporte antes e durante a estadia; 

• Promover um tour pela Unifap campus Marco Zero explicando as instalações, 

inclusive acompanhando trâmites como matrícula, aceso ao RU e biblioteca; 

• Auxiliar o estudante na sua integração à comunidade e junto à comunidade 

acadêmica, guiando-o em atividades turísticas e de lazer, como praça, cinema, 

shopping, dentre outros; 

• Auxiliar com as questões burocráticas, com os documentos e registro Polícia 

Federal e emissão do CPF na Receita Federal, caso o estudante não tenha emitido 

no seu país de origem e cartão do SUS;  

• Participar e incentivar as atividades e eventos do projeto;  

• Preencher o formulário das atividades que realizou durante o programa com a 

carga horária; 

• Reportar as atividades incomuns a Coordenação e/ou a PROCRI. 

 

DA SELEÇÃO DOS BUDDIES 

A Coordenação deve considerar a compatibilidade entre o intercambista e o 

candidato, levando em conta as disciplinas cursadas na UNIFAP, atividades 

extracurriculares, idiomas, disponibilidade de horário, dentre outras características 

relevantes demonstradas. 

 

A seleção será realizada por ordem de inscrição através do link disponível do site da 

Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais (PROCRI). As vagas 

serão selecionadas de acordo com a quantidade de estrangeiros matriculados na 



Unifap campus Marco Zero. No entanto, haverá uma lista de espera caso haja 

desistência de algum buddy ou caso haja novos estrangeiros durante o semestre 

vigente.  

 

Para se tornar um buddy, o estudante deverá preencher um formulário, informando 

seus dados pessoais e sua preferência por estudantes de um continente ou idioma 

específico, se for o caso. Entretanto, é importante lembrar que nem sempre é 

possível a alocação de acordo com a preferência. A divulgação dos selecionados 

será por meio dos e-mails pessoais e por meio da homologação de uma lista na 

página da PROCRI.  

 

DOMÍNIO DO IDIOMA 

É recomendado o conhecimento básico do idioma estrangeiro do seu afilhado para 

que possa haver uma boa comunicação entre ambos. O idioma de domínio do 

participante deverá ser informado no formulário de inscrição.  

 

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO 

Todos os participantes receberão ao final do ciclo um certificado pelo Programa 

“Amigo Global” mediante a apresentação do relatório contendo as horas dedicadas 

durante o ciclo emitido pela coordenação do programa com anuência da PROCRI. 

Em caso de desistência, o participante terá direito ao certificado apenas com o 

tempo prestado. 

 

DESISTÊNCIA DO PROGRAMA 

Em caso de desistência, o participante deve avisar, imediatamente, a coordenação 

do programa para que a mesma possa proceder a realocação de outro voluntário 

que estiver na lista de espera. Vale ressaltar que os desistentes deverão entregar 

um relatório contendo as atividades prestadas para que possam receber o certificado 

de participação do Programa. 

 

OBSERVAÇÕES 



 

A Unifap e a PROCRI não se responsabilizam, de qualquer maneira, por vínculos 

gerados entre o participante e o intercambista estrangeiro; 

O estudante estrangeiro não possui nenhuma responsabilidade financeira de 

espécie alguma com o participante, uma vez que a atividade é inteiramente 

voluntária. 
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