EDITAL
SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS PARA O PROGRAMA REDE DE
CORRESPONDENTES CAMPUS FRANCE

Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de ordem
do Magnífico Reitor, que estarão abertas as inscrições para a seleção dos voluntários
do programa “Correspondentes Campus France”.
1. Características do programa:
O programa “Rede de Correspondentes Campus France” está sendo criado
para dar continuidade a uma iniciativa entre a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC Minas) e a Embaixada da França, através do Serviço de
Cooperação e Ação Cultural da França (SCAC-BH).
Em três anos do Programa dos Embaixadores Universitários da França,
estagiários e voluntários se dedicaram a desenvolver um programa de atividades para
promover a mobilidade estudantil e a cooperação universitária entre a França e Minas
Gerais, incluindo o fortalecimento do ensino e da pratica do francês. O objetivo desta
proposta é, então, garantir a manutenção e o desenvolvimento dessa rede de
voluntários francófonos na PUC Minas para apoiar a Assessoria de Relações
Internacionais e o Espaço Campus France de Belo Horizonte no desenvolvimento de
suas atividades.
Para tanto, através deste Edital, procura-se selecionar alunos da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais para exercerem o papel de correspondentes na
universidade, em um termo de voluntariado, que pela sua presença local e pelo seu
conhecimento do contexto específico de cada instituição, poderão favorecer a
atividades de promoção dos estudos na França e facilitar o acompanhamento da
cooperação universitária.

2. Descrição das atividades
2.1 Apoio à Assessoria de Relações Internacionais da PUC Minas e ao
Espaço Campus France BH na divulgação de oportunidades de estudo na
França:

a. Informar e contribuir na divulgação dos acordos de mobilidade da
universidade com a França;
b. Informar e orientar estudantes da universidade sobre as oportunidades
de estudo na França divulgadas pelo Campus France Brasil;
c. Colaborar com o Espaço Campus France BH na organização e na
divulgação de palestras e de sessões de orientação sobre os estudos
superiores na França na universidade;
d. Acompanhar e divulgar notícias sobre os estudos na França nos canais
de comunicação disponíveis na universidade e nas redes sociais.

2.2 Colaborar com o Espaço Campus France BH na gestão e no
desenvolvimento do grupo dos alunos que já tiveram uma experiência na
França – Club Alumni Minas Gerais:
e. Reunir informações e manter contato com os alumni da universidade;
f.

Auxiliar o Espaço Campus France BH na organização de eventos do
Club Alumni Minas Gerais com o objetivo de favorecer encontros e
trocas de experiência entre alunos e ex-alunos.

2.3 Com o auxílio e em colaboração com o Espaço Campus France BH,
contribuir para o desenvolvimento de uma base de dados sobre a
cooperação universitária entre a PUC Minas e a França:
g. Elaborar um levantamento dos acordos e dos projetos de cooperação
universitária franco-brasileiros vigentes na universidade;
h. Reunir

informações

sobre

estudantes

franceses

e

professores

franceses visitantes na universidade.

2.4 Contribuir para a difusão da língua e da cultura francesas dentro da PUC
Minas:
i.

Com auxílio do SCAC-BH e do Espaço Campus France BH, contribuir
na organização e para a divulgação de eventos acadêmicos e culturais
que tenham ligação com a França;

j.

Acompanhar e divulgar as atividades relacionadas à aprendizagem do
francês organizadas pelas Faculdades ou pelos Centro de línguas de
sua Universidade (onde houver), bem como criar situações para a
prática da língua francesa na universidade.

3. Acompanhamento
3.1 No início de cada semestre, os voluntários propõem um calendário de
atividades, definido conjuntamente com o Espaço Campus France BH, a
ser validado pela Assessoria de Relações internacionais da PUC Minas,
que verificará a viabilidade das ações propostas.
3.2 Durante o semestre, as atividades dos voluntários são acompanhadas pelo
Espaço Campus France BH.
3.3 Para garantir a emissão do certificado e, se for do seu interesse, a
confirmação de sua participação no semestre seguinte, o voluntário deve
apresentar, no fim do semestre, um relatório de atividades.
3.4 Os voluntários recebem um certificado que atesta a participação na
iniciativa, com o qual poderão solicitar sua validação como atividade
extracurricular junto à Universidade.

4. Pré-requisitos e vagas:

São condições para a participação no programa:
4.1 ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos
termos do artigo 5º do Código Civil (Lei 10.406/2002);
4.2 ser brasileiro;
4.3 estar regularmente matriculado na PUC Minas, em curso de graduação,
entre o 1º e 6º períodos, para os cursos com definição curricular de até 8
períodos, e entre o 1º e 8º períodos, para os cursos com definição curricular de
mais de 8 períodos;
4.3 possuir interesse e conhecimento sobre a França e suas relações com o
Brasil;
4.4 concordar em se disponibilizar para o trabalho proposto 10h/semanais,
sendo o horário flexível e estabelecido de acordo com a demanda. Além disso,
o tempo mínimo para receber o certificado é estar afiliado ao programa por 3
meses, a partir da data de seleção.
5. Inscrições:
O aluno interessado deverá providenciar os seguintes documentos, cujas
cópias

digitalizadas

deverão

ser

encaminhadas

para

o

e-mail

seplansuporteri@pucminas.br, com o assunto “Correspondentes Campus France”, até
às 12h do dia 04/08/2017, sexta-feira:

5.1 - curriculum vitae;
5.2 - declaração de matrícula (pode ser obtida no SGA).
O aluno que apresentar a documentação incompleta será automaticamente
eliminado do processo seletivo a que se refere o presente Edital. A PUC Minas e o
Campus France não se responsabilizam por inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem
a transferência de dados.
6. Critérios de Seleção:
O processo seletivo constará de 02 etapas, como a seguir relacionado:
1)

Análise dos documentos descritos no item 4, de caráter eliminatório;

2)

Seleção pela Assessoria de Relações Internacionais PUC Minas, de caráter

classificatório, observando-se os seguintes critérios:
a) motivação do aluno com o programa e como ele poderá contribuir;
b) ter um bom nível de francês e de conhecimento da cultura francesa;
c) conhecer o funcionamento da universidade brasileira.

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela SEPLAN/Assessoria de Relações
Internacionais e pela SCAC-BH.

Belo Horizonte, 21 de julho de 2017.

