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INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata-se de um estudo realizado com os estudantes
estrangeiros, oriundos de países do continente africano, vinculados ao Programa de
Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G), que estudam na Universidade Federal
do Rio Grande – FURG. Este estudo se constitui como um dos momentos do Projeto
de Extensão Universitária Integração Multicultural, desenvolvido pelo Núcleo de
Assistência Estudantil - PRAE em parceira com o NAC-PROEXC da Universidade.

O PEC-G é um instrumento de cooperação educacional, científica e
tecnológica que o governo brasileiro oferece a outros países em vias de
desenvolvimento. São oferecidas vagas em instituições de ensino superior (IES), as
quais ficam responsáveis pela transmissão do saber e a formação de recursos
humanos a esses países. Entretanto, não são todas as IES que recebem
estudantes-convênio, ficando restrito a aquelas que aderirem ao programa. A FURG,
historicamente participa desse convênio.

No Brasil, o convênio é administrado pelo Ministério da Educação (MEC) em
parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O Programa configura-se dentro de um contexto de promoção do
desenvolvimento da educação, pela transferência de tecnologia e de maiores
oportunidades de qualificação de recursos humanos jovem.

Os registros dos estudantes-convênio do MRE que correspondem ao
período de 2000 a 2005, mostram que alguns países tiveram maior representação,
como Cabo Verde e Guiné-Bissau (DESIDÉRIO, 2006, p. 02).

Neste trabalho, objetivou-se conhecer a realidade histórica, social, familiar e
econômica dos estudantes do PEC-G da FURG; conhecer o processo de inserção e
realizar um levantamento do conjunto das necessidades sociais e das dificuldades
dos discentes de países do continente africano na comunidade universitária e local,
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com vistas à elaboração e o desenvolvimento de um conjunto articulado de ações
socioassistênciais promotoras da cidadania.

Metodologia

Neste trabalho, foram utilizadas duas técnicas metodológicas para a
obtenção dos dados: a entrevista e a observação participante (MINAYO, 1998, p.
99).  Construiu-se um roteiro de entrevista para orientar o diálogo e delinear o
conteúdo, sendo possível conhecer quem são os estudantes-convênio através da
sistematização de dados como tempo de permanência no Brasil, sexo, idade, estado
civil, formação e família.

A amostragem utilizada nesta pesquisa é do tipo estratificado (GIL, 2008).
Os extratos foram divididos por países, e extraído o país com maior número de
estudantes-convênio matriculados na FURG. Num total de doze (12) estudantes-
convênio do continente africano, entre homens e mulheres, matriculados na FURG,
foram selecionados sete (7) todos oriundos de Guiné Bissau.

Para a análise dos dados seguiram-se os procedimentos quantitativos e
qualitativos. Neste sentido, foi usada a análise textual discursiva; e as demais
informações foram agrupadas e categorizadas na forma de quadros e tabelas.

Resultados e Discussão

O presente trabalho resultou na importante relevância dos aspectos sociais
do grupo de alunos estrangeiros, pois se pode identificar o conjunto de
necessidades e dificuldades envolvendo questões como: falta de alojamento,
problemas de adaptação ao clima frio e pouco recurso financeiro, o que se estende
para outras questões como alimentação, higiene, saúde, transporte e laser, e as
possibilidades de enfrentamento encontradas junto a universidade.

Conclusões

A partir da análise dos dados da pesquisa percebeu-se a necessidade de
“Elaborar e Implantar” ações no campo da assistência estudantil, que atendam as
especificidades e particularidades de determinados grupos sociais na comunidade
universitária, por meio de projetos institucionais. Ademais, o NAE e o NAC vêm
realizando reuniões quinzenais com os estudantes, técnicos administrativos em
educação, professores e integrantes da comunidade com o objetivo de discutir e
difundir a importância a interação multicultural para a promoção da cidadania e do
respeito à diversidade cultural (Figura1). Atualmente, participam do grupo 26
pessoas.
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Figura 1 Grupo Integração Multicultural, em 2009.
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