
 

 
 
 
 

REGULAMENTO PARA INSCRIÇÕES – PROGRAMA HOST FAMILY 

 

Apresentação 

O programa Host Family é um programa coordenado pela Diretoria de Relações Internacionais – 

(DRI) da Universidade Feevale juntamente com a Escola de Educação Básica Feevale – Escola de 

Aplicação, com o objetivo de prestar apoio aos estudantes estrangeiros que chegam à Instituição para 

desenvolver estudos na Educação Básica em nível de Ensino Médio, no período de 28 de março a 10 de 

abril de 2018. 

 

Objetivos do Programa 

O Programa visa atender às necessidades dos estudantes estrangeiros, no momento da sua 

chegada à Escola de Educação Básica Feevale – Escola de Aplicação, no que se refere ao cadastro de 

candidatos para hospedagem de aluno intercambistas.  

 

Participantes 

Todos os alunos do Ensino Médio regularmente matriculados na Escola de Educação Básica 

Feevale – Escola de Aplicação podem cadastrar-se através do link disponível no site 

http://www.feevale.br/escoladeaplicacao/internacionalizacao ou diretamente junto à Direção da Escola (sala 

010), para participar do programa e para acolher um estrangeiro como família anfitriã.  

 

Pré-requisitos 

Para participar do programa Host Family, é imprescindível disponibilizar um local adequado para a 

acomodação do visitante, entre os dias 28 de março e 10 de abril de 2018. 

Os benefícios da participação no programa consistem basicamente no seguinte: 

- conhecimento de culturas diversas; 

- estabelecimento de contatos (amigos) no exterior; 

- contato com falantes nativos de espanhol. 

 

Procedimento para Inscrição 

Será necessário o preenchimento de um formulário com algumas informações da família que irá 

hospedar o estudante estrangeiro. 

 

Local de entrega do formulário 

As inscrições devem ser entregues na sala da Direção da Escola (sala 010). 

 

Prazo de inscrição 

Neste semestre, os estudantes mexicanos chegarão a Novo Hamburgo no dia 18 de março e 

permanecerão até dia 10 de abril de 2018. Portanto, as famílias que desejam acolher um intercambista 

nesse período, devem efetuar a sua inscrição até dia 05 de março de 2018. 
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