PERFIL DE ESTÁGIO
SERVIÇO DE COOPERAÇÃO E DE AÇÃO CULTURAL – SCAC
PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBAIXADA DA FRANÇA
CONTEXTO
A Embaixada da França no Brasil através do SCAC tem como objetivo divulgar
a cultura francesa e promover as cooperações com a França. Especialmente
em Minas Gerais, a cooperação universitária é uma prioridade dados o peso e
a qualidade das estruturas do ensino superior e da pesquisa presente no
território. A Embaixada dispõe de um operador, Campus France, com sede em
São Paulo, especialmente encarregado sobre a cooperação universitária em
todo o Brasil, com o qual o SCAC trabalha em colaboração mais estreita.
O estágio faz parte de uma estratégia do SCAC de desenvolver as
cooperações entre universidades mineiras e universidades francesas. Destinase a incentivar os alunos e pesquisadores mineiros a uma maior mobilidade
para a França, e as universidades locais a adquirirem ferramentas para
acompanhar esses projetos e também acolher universitários franceses.
Para isso, está prevista de iniciar uma dinâmica permanente de promoção de
estudos na França e da cultura francesa em universidades de Minas Gerais,
que se apoiarão na estruturação e animação de uma rede de alumni (com
experiência universitária na França) e de francófilos.
Para este efeito, o presente estágio terá:
Uma dupla missão:
1- Contribuir a estruturar uma rede de Alumni em Minas Gerais e a
desenvolver as atividades culturais e científicas francesas nas
universidades.
2- Auxiliar na criação de um dispositivo piloto permanente, de promoção
da mobilidade universitária entre a França e Minas Gerais, nas
Universidade(s) considerada(s).
Atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário com o apoio à equipe
do SCAC e em parceria com os estagiários das outras universidades :
1- Desenvolvimento da rede de Alumni e sua animação para o
estabelecimento de uma base de dados e ferramentas de Internet
apropriadas.
2- Divulgação da promoção de estudos na França (bolsas de estudo,
programas, oportunidades de mobilidade) em conexão com o
CampusFrance.

3- Estabelecer, em parceria com a Universidade, uma equipe de
embaixadores voluntários universitários da França para lançamento
piloto das atividades abaixo que serão desenvolvidas pelo estagiário:
Ø Criação de uma permanência nas universidades para divulgar
informações para os alunos e apoiá-los nos processos;
Ø Criação de eventos culturais e científicos franceses em
conexão com os serviços e parceiros da Embaixada;
Ø Identificação das cooperações existentes, das disfunções a
corrigir e levantamento de temas de interesse para novas
cooperações com a França.
4- Participação nos preparativos de um evento de lançamento da rede
de Alumni em outubro de 2014.
5- Elaboração de um relatório de estágio abordando os 4 pontos
anteriores.
Local do estágio: Universidade(s) (possibilidade de deslocamento para
reuniões no SCAC de Belo Horizonte)
Duração do estágio: 3 meses – 20h/semana
Perfil do estudante:
Ø Nível de estudo:
Graduação/Pós-Graduação Stricto Sensu
Ø Áreas privilegiadas:
Relações Internacionais, Letras, Comunicação Social/Publicidade e
Propaganda/Relações Públicas...
Ø Competências profissionais:
•

Domínio de métodos de projeto

•

Capacidade de conduzir reuniões

•

Capacidade de redigir relatórios, cartas e conteúdos de
comunicação

•

Conhecimentos e compreensão das duas culturas (brasileira e
francesa)

•

Capacidade de mobilizar as partes interessadas e criar parcerias

•

Conhecimento ou experiência em comunicação (domínio de
ferramentas de comunicação na Internet e redes sociais)

•

Experiências no desenvolvimento cultural, na organização de
eventos, no ensino do francês, na cultura científica constituem um
diferencial.

Ø Competências pessoais:
•

Capacidade de trabalhar em equipe

•

Bom relacionamento interpessoal

•

Autonomia e Iniciativa

•

Rigor e cuidado na implementação de diretrizes

•

Perseverança, capacidade de adaptação e flexibilidade face aos
obstáculos, imprevistos e às diferenças culturais

•

Discrição e respeito dos protocolos

Ø Línguas:
•

Conhecimento do francês e do português obrigatório

