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CHAMADA PARA A SELEÇÃO DO PROGRAMA MATES DE ACOLHIMENTO A 

ESTUDANTES INTERNACIONAIS NA UFABC 

Estabelece normas gerais para seleção 

e recomendação de estudantes de 

graduação para o Programa Mate de 

acolhimento de estudantes estrangeiros 

na UFABC. 

O ASSESSOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela Portaria DOU nº 404, de 27 de agosto de 

2018, Seção 2, página 15, no uso de suas atribuições legais, estabelece normas para 

seleção de estudantes interessados em acolher alunos estrangeiros na UFABC. 

 

1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O programa Mates surgiu da detecção da necessidade de acolhimento à crescente 

comunidade estrangeira na UFABC, facilitando o processo de integração e 

adaptação do aluno internacional à cultura acadêmica e social da Universidade e 

de nosso país, além de oferecer ao aluno da UFABC a oportunidade de praticar 

outro idioma e vivenciar uma cultura diferente; 

 

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

Os interessados deverão preencher os seguintes requisitos: 

a)  Ser aluno devidamente matriculado e cursando programa de graduação ou pós-

graduação da UFABC; 

b) Ser brasileiro e conseguir comunicar-se em pelo menos uma língua estrangeira; 

c) Ter disponibilidade para assessorar os estrangeiros nas demandas e atividades 

necessárias relativas ao processo de adaptação dos alunos estrangeiros em 

nossa comunidade acadêmica e na sociedade em geral; 

 

3. PRINCIPAIS ATIVIDADES DO PROGRAMA  

Ao ser selecionado a participar do Programa Mates, o aluno brasileiro deverá 

realizar pelo período de um quadrimestre as seguintes atividades: 
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a) Estabelecer contato com o aluno para ajudá-lo no período de pré-embarque, 

fornecendo informações sobre assuntos como moradia, documentos, locomoção, 

aeroporto, entre outros; 

b) Apresentar as dependências da UFABC; 

c) Auxiliar o estrangeiro a compreender sites governamentais que não 

possuam versão em inglês, assim como na obtenção de documentos brasileiros; 

d) Incentivar a participação de estudantes internacionais em atividades 

acadêmico-científico-culturais; 

e) Manter contato com o aluno estrangeiro e ajudá-lo com dicas sobre o dia a 

dia no Brasil, propiciando momentos de troca intercultural. 

 

4. INSCRIÇÃO  

4.1 As inscrições para o processo seletivo no programa Mates ocorrerão do dia 

13 de junho de 2019 até às 23h59min do dia 05 de julho de 2019;  

4.2 Para participar, os interessados deverão preencher o formulário eletrônico 

disponível no link http://ufabc.net.br/matesprogram2019 dentro do prazo das 

inscrições. Os dados informados são de inteira responsabilidade do 

candidato.    

 

5. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Será adotada entrevista como etapa de classificação de todos os inscritos. 

Os candidatos serão convocados pela Assessoria de Relações Internacionais para 

participar de uma entrevista que tem como objetivos a apresentação pessoal do 

candidato, análise da desenvoltura e disponibilidade para participação; 

5.2 As entrevistas ocorrerão no Campus de Santo André no período de 10 a 16 

de julho em horários a serem futuramente definidos; 

5.3 Após a etapa da entrevista, os participantes habilitados serão classificados 

de acordo com o perfil, a disponibilidade de horários e língua estrangeira de 

domínio; 

5.4 Os participantes serão chamados para efetivamente atuarem no programa, 

na medida em que surgirem estrangeiros ingressantes na UFABC, de acordo com a 

ordem de classificação e compatibilidade dos critérios descritos acima; 

 

http://ufabc.net.br/matesprogram2019
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6. DOS BENEFÍCIOS E OBRIGAÇÕES 

6.1 Os alunos brasileiros que participarem do Programa Mates receberão, após 

a entrega do Relatório de Atividades, certificado de 15 horas de atividade 

complementar de cunho social e comunitário. 

6.2 O relatório de Atividade, conforme modelo no ANEXO I da presente 

chamada, será elaborado pelo aluno da UFABC na língua de preferência do 

estrangeiro ao término de sua estadia, sendo obrigatório que ele ateste as 

atividades que o aluno da UFABC alegar ter desenvolvido. 

 

7. DOS RESULTADOS 

7.1 No dia 8 de julho, findo o prazo de inscrições, a Assessoria de Relações 

Internacionais divulgará a relação das inscrições deferidas por meio do site 

http://ri.ufabc.edu.br/; 

7.2 A relação final com os alunos aptos a participar do programa Mates será 

divulgada no dia 22 de julho de 2019 no site da Assessoria de Relações 

Internacionais (http://ri.ufabc.edu.br/). 

7.3 A lista com o resultado final terá validade de até 18 meses após a data da 

publicação.  

 

8. DOS RECURSOS 

  8.1 O candidato que tiver a inscrição indeferida ou que não for aprovado na 

etapa da entrevista, e que desejar interpor recurso, deverá enviar pedido de 

revisão para incoming@ufabc.edu.br com o assunto “[Programa Mates 2019] – 

Pedido de revisão de resultado” em até 24h após a divulgação dos resultados; 

  8.2 O resultado dos recursos será enviado em até dois dias úteis após a sua 

interposição; 

8.3 Casos omissos serão analisados pela Assessoria de Relações 

Internacionais. 

 

 

Dalmo Mandelli 

Assessor de Relações Internacionais  

 

http://ri.ufabc.edu.br/
http://ri.ufabc.edu.br/
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ANEXO I 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA MATES 

Informações Pessoais – Aluno da UFABC 

Nome do aluno da UFABC:  

RA:  

Curso em que está matriculado:  

Informações do Aluno estrangeiro 

Nome do aluno:  

País de Origem:  

Universidade de Origem  

Curso realizado na UFABC:  

Período de Início e Término do Contato entre os alunos: ___/___/_____ a ___/___/_____ 

Atividades Desenvolvidas 

 Estabeleceu contato com o aluno para ajudá-lo no período de pré-embarque, fornecendo 

informações sobre assuntos como moradia, documentos, locomoção, aeroporto, entre 

outros; 

Apresentação das dependências da UFABC; 

Auxilio ao estrangeiro nas questões de documentos e compreensão de sites brasileiros; 

Contato com o aluno estrangeiro e o ajudou com dicas sobre o dia a dia no Brasil, 

propiciando momentos de troca intercultural. 

Outras Atividades (descrever): 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 
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Relato da Experiência 

 

Descreva os pontos positivos e negativos da sua experiência como Mate, quais as maiores 

dificuldades encontradas por ambos os alunos e se foi possível estabelecer uma relação 

intercultural através do Programa. Além disso, exponha seu ponto de vista com relação às 

melhorias que poderiam ser implementadas, tanto por parte da UFABC quanto por parte das 

pessoas e infraestrutura brasileira de um modo geral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, _______________________________________________ aluno internacional na 

UFABC, declaro que recebi o suporte acima descrito pelo meu Mate e que todas as 

informações prestadas são verdadeiras. 

 

_____________________________                _____________________________ 

           Assinatura do Mate        Assinatura do Aluno da UFABC 


