
 

 

UNOFRIEND 

O QUE É O PROGRAMA UNOFRIEND? 

A Universidade do Oeste Paulista – Unoeste, acredita que um ambiente multicultural é uma 
grande oportunidade para promover a integração social. Pensando nisso, nós criamos o 
programa “UNOFRIEND”, uma maneira incrível de você ter uma experiência internacional sem 
sair de casa. 

O Unofriend é um programa de iniciativa estudantil, onde os alunos interessados em participar, 
irão facilitar a inclusão da comunidade internacional da Unoeste no meio acadêmico, social e 
cultural da universidade. 

Em outras palavras, o Unofriend tanto pode ser o “Cicerone”, responsável por recepcionar o 
intercambista e se tornar uma espécie de guia dentro e fora da Universidade, ou o “Acolhedor”, 
que oferecerá sua residência para hospedar o aluno internacional. 

 

COMO FUNCIONA? 

O Departamento de Relações Interinstitucionais da Unoeste será responsável pelas inscrições 
dos alunos interessados em se tornar “Unofriend”. 

Para se inscrever é bem simples. Além de estar oficialmente matriculado em algum curso de 
graduação, pós-graduação, ou possuir vínculo empregatício com a Unoeste, você deverá 
preencher um formulário com algumas informações pessoais e escolher qual a modalidade de 
“Unofriend” você quer ser. Lembrando que existem duas opções: 

 CICERONE: responsável pela recepção do intercambista na Unoeste, interando-o sobre 
os procedimentos administrativos e rotinas da Universidade, além de organizar passeios 
e eventos de imersão na cultura local. Ex: Organizar um tour pela universidade e 
arredores, churrascos, visitas a pontos turísicos da região, etc... 

 ACOLHEDOR: fornecerá hospedagem, refeições, e poderá também oferecer transporte 
para a Universidade. 

Após o preenchimento do formulário, vamos avaliar a compatibilidade das suas informações 
com as do intercambista. Uma vez selecionado por um intercambista você passará por uma 
entrevista com o departamento de Relações Interinstitucionais e sendo aprovado receberá 
todas as informações pessoais dele, podendo assim, contactá-lo e planejar todas as suas ações 
como Unofriend. 

QUAIS AS RESPONSABILIDADES E DEVERES DE UM UNOFRIEND? 

 Participar de um treinamento oferecido pelo Departamento de Relações 
Interinstitucionais sobre o “Programa UNOFRIEND”. 

 Manter contato e interagir com o intercambista antes e durante seu intercâmbio na 
Unoeste; 



 Ser prestativo e atencioso fazendo com que o intercâmbista sinta-se bem-vindo e seguro 
durante todo seu intercâmbio na Universidade do Oeste Paulista. Lembrando-se de 
discernir o que é apropriado ou não no que concerne à cultura do aluno estrangeiro; 

 Agir com ética e boa conduta não incitando e nem participando de fatos ilícitos e imorais 
com o estrangeiro; 

 Fornecer todo e qualquer tipo de informação ao intercambista auxiliando-o em questões 
de moradia, alimentação, transporte, etc... 

 Ser um bom representante da Universidade do Oeste Paulista, uma vez que você será 
responsável por fornecer as primeiras impressões sobre a universidade, bem como, 
sobre o Brasil e a cidade de Presidente Prudente e região. 
 

O QUE GANHO SENDO UM UNOFRIEND? 

 Intercâmbio cultural e linguístíco sem sair de casa; 
 Aprender sobre uma nova cultura; 
 Ter um amigo (a) estrangeiro pode criar oportunidades para você realizar um 

intercâmbio no país do seu Unofriend; 
 Praticar um novo idioma com um nativo; 
 Aumentar sua capacidade de comunicação e interação social; 

COMO SE CANDIDATAR? 

Clique no link abaixo para preencher o formulário de inscrição. É bem simples e rápido. Após 
isso iremos cruzar suas informações com as dos intercambistas, caso você seja selecionado 
entraremos em contato. 

Link  de inscrição: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cjDd55Uz8kyH9LbbG8NTNylKf8_F9Kl
Mg8OdTIf1PrlUMlMyU1RVV0FSV0wwV1YxVklEMEJRNzBBNy4u 
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