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Prezado discente,

Seja bem-vindo ao Programa Brother

UFLA!

O Brother UFLA é um programa voluntário

criado pela Diretoria de Relações

Internacionais da UFLA com o intuito de

integrar os discentes estrangeiros à

comunidade universitária e oferecer aos

discentes da UFLA a oportunidade de uma

nova experiência internacional sem sair do

país. Para tanto, criamos um manual para

orientá-lo sobre as possíveis atividades e

deveres que você, como o mais novo

Brother, terá que desempenhar.
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1
Após receber a convocação, o primeiro

passo será entrar em contato com o

estudante internacional por e-mail,

mantendo a DRI em cópia (dri@ufla.br).

Posteriormente, sintam-se à vontade

para conversarem utilizando outros

meios de comunicação.

3
Converse com o estudante internacional

sobre as peculiaridades do Brasil como

o clima (principalmente em Lavras),

costumes, comidas, tipo de tomada,

voltagem, etc. Pense em quais

informações você gostaria que fossem

compartilhadas com você caso estivesse

indo para outro país.  

2
Neste primeiro e-mail, sugerimos que

você se apresente e se coloque à

disposição para ajudar o estudante

internacional. Pergunte, por exemplo,

como estão os preparativos para a

vinda ao Brasil; se já possui uma data

prevista para chegada; se já encontrou

moradia em Lavras/MG e como está a

expedição de documentos importantes

(Ex: visto de estudante, CPF, etc).



4
Pesquise e busque conhecer sobre o país

de origem do estudante internacional que

você auxiliará como Brother UFLA. Assim,

você entenderá um pouco dos costumes,

necessidades e comportamentos dele.

Você pode ajudar o estudante

internacional com a expedição de alguns

documentos e no preenchimento de

formulários que exijam maior domínio da

língua portuguesa, como por exemplo:

CPF, cartão do SUS, cartão de

identificação da UFLA, abertura de conta

em banco, Registro Nacional Migratório

na Polícia Federal, etc. .

5
Quando o estudante internacional

chegar a Lavras, tente marcar um

encontro presencial, para vocês se

conhecerem melhor.
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ATENÇÃO! 

Um dos documentos mais importantes no

início é o CPF, pois é necessário para

efetivar a matrícula. Nós sempre

orientamos que o estudante internacional

venha com o documento do país de

origem, porém alguns chegam aqui sem o

CPF. O Brother costuma auxiliar quando

isto acontece , as instruções estão em:

http://www.dri.ufla.br/internacional/63-

instrucoes-gerais-para-estudantes

7

Após emissão do CPF e efetivação da

matrícula, você poderá acompanhar o

estudante internacional à DGTI (Diretoria de

Gestão e Tecnologia da Informação) para

confecção do cartão de identificação da

UFLA. Explique sobre as funcionalidades do

cartão (acesso ao restaurante universitário,

ciuni, biblioteca, etc).

8
Ajude o estudante internacional com a

localização no campus e na cidade.

Mostre ao estudante os principais

setores da UFLA, como o Restaurante

Universitário (RU), a Biblioteca, Centro

de convivência, o departamento que ele

estará vinculado. Além disso, mostre os

principais pontos de comércio no centro

de Lavras ou próximos a casa do

estudante.

http://www.vigilancia.ufla.br/site/mapa-da-ufla/
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9
Você pode explicar para o estudante

internacional sobre o funcionamento dos

ônibus, tanto do ônibus circular interno da

UFLA (mamute e elefantinho) quanto dos

ônibus da linha da empresa Autotrans.

Oriente e informe o estudante internacional

sobre as possíveis oportunidades de

atividades extracurriculares existentes na

UFLA. Fale sobre núcleos de estudos, eventos,

palestras, seminários, empresas juniores,

entre outros.

10

Explique sobre os principais planos das

operadoras de celular (pré e pós-pago).

Provavelmente, ele/a terá que comprar um

chip de celular aqui no Brasil.

https://ufla.br/images/noticias/2018/10_out/mamute.JPG

https://ufla.br/images/fotos-ufla/campus/aereas/aerea2016-pavilhoes-de-aula.jpg



13

Se necessário, ofereça auxílio linguístico.

A DRI deseja que a sua experiência com o

programa vá além de um auxílio formal,

espera que seja uma forma de trocar

conhecimentos e fazer amizades. Convide

o estudante internacional para realizarem

juntos atividades que não estejam

relacionadas à universidade, como

passeios, caminhadas, piqueniques ou até

mesmo sair para tomar um café.

12
Oriente e informe o estudante

internacional sobre as possíveis

atividades de lazer existentes na UFLA.

Fale sobre atividades como forró,

videodance, futebol, vôlei, yoga, música,

além das atividades oferecidas no CIUNI.
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https://praec.ufla.br/images/coordenadorias/esporte-lazer/ciuni2.jpg



Ao final do período de auxílio, você

deverá entregar o relatório final de

participação no programa Brother

UFLA, conforme especificado na

presente Resolução do Programa

(http://www.dri.ufla.br/programa-

brother-ufla/). 

O relatório deve ser preenchido e

enviado pelo seguinte endereço:

https://forms.gle/cNB9AMHMHajWeM

qg7

15
Mantenha sempre contato com o

estudante internacional durante o

período letivo equivalente a sua

participação no programa. Mande

mensagem perguntando se está tudo

bem e se ele está precisando de

ajuda.
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Qualquer dúvida que o estudante

internacional tiver e você não souber

solucionar, entre em contato com a

DRI.
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O estudante internacional também

precisará enviar um relatório de avaliação

do seu Brother/Sister. Ajude-o a lembrar

do preenchimento deste ao final do

período. O referido relatório deverá ser

preenchido e enviado por um dos

endereços:

Português:

https://forms.gle/4SRQM8dFZAZKEhes8

English:

https://forms.gle/fYVtafvJLA2XfdzK7

Español:

https://forms.gle/1rEH3UmdKhRJrFt7A.

Lembre-se que você ajudará de

acordo com sua disponibilidade, mas

conduza as atividades com seriedade

e compromisso. 

Qualquer imprevisto ou desistência

em participar do programa, avise a

DRI imediatamente.

19

Após o envio do relatório final de

participação no programa Brother

UFLA, a DRI emitirá um certificado

com carga horária que será

encaminhado para o seu e-mail

institucional.
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DEPOIMENTOS
Mais que um amigo, um Brother

 Daiane (Med. Veterinária), Sister UFLA da Sofia (Colômbia)

"Participar do Programa Brother Ufla foi uma
experiência sensacional para mim. Não se trata
apenas de auxiliar o estudante estrangeiro que
vem estudar na UFLA, mas sim da
oportunidade de construir uma amizade em que
vários são os motivos que nos levam a dar
muitas risadas!!!! Foi um prazer ser Sister
da Sofia Trujillo, e com certeza vou me
lembrar de cada momento que passamos juntas!
hahaha :)" Hugo (Eng. Florestal), Brother UFLA do Andres (Colômbia)

"Nesse último período fui pela primeira vez Brother
UFLA, acompanhando um estudante colombiano em suas
atividades  acadêmicas na universidade. Ter sido
Brother foi uma  experiência muito engrandecedora, uma
vez que aprendi muito sobre a cultura colombiana, conheci
muitos intercambistas no processo, treinei muito o
idioma espanhol e fiz um novo amigo. Em muitos
momentos percebi que o fato de estar designado para
auxiliar um  intercambista foi de grande ajuda para ele,
uma vez que ao se encontrar em uma situação
desconfortável e diferente, como morar em outro país,
ter a ajuda de um nativo facilita muito a sanar dúvidas
que ocorrem, tornando o processo mais simples e
proveitoso. Durante nosso tempo juntos fizemos muitas
atividades: Conhecemos cachoeiras, cidades, saímos
para comer e beber, passamos tempo na universidade
juntos, fizemos pratos típicos, etc..."

Isabella  (Direito), Sister UFLA da Marie (Bélgica)

"A minha experiência com o Programa Brother
UFLA foi incrível! Pude conhecer diversos
estrangeiros e ter contato com culturas totalmente
diferentes da nossa. A Marie, minha Sister
UFLA, virou uma grande amiga minha e espero um
dia visitá-la na Bélgica."



Em caso de dúvidas entre em contato

conosco!
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