FAÇA PARTE DESTA
REDE DE VOLUNTARIADO
associacaoalumnibahia@gmail.com

curta nossa página no facebook e
que por dentro das nossas ações:
www.facebook.com/usbeaalumnibahia

APRESENTAÇÃO

SAIBA MAIS SOBRE O EVENTO

O IV USBEAlumni Day – Salvador é um evento
criado a partir do Programa da Embaixada
dos EUA intitulado US–Brazil Exchange
Alumni (USBEA) que marca o dia do
voluntariado no Brasil, visando conectar a
comunidade Alumni com um propósito
especíco de propor ações voluntárias na
comunidade local.

O USBEAlumni Day é a abreviação de
US–Brazil Exchange Alumni day. É um
Programa da Embaixada dos Estados Unidos
no Brasil idealizado para mobilizar os exparticipantes de Programas culturais e de
intercâmbio patrocinados pelo Governo dos
EUA, a se conectarem e realizarem uma ação
voluntária. Os ex-participantes de diversos
programas tais como Jovens Embaixadores
(Jes), English Immersion Program (EIP),
Foreign Language Teaching Assistant (FLTA),
Programa de desenvolvimento de professores
de língua inglesa da rede pública (PDPI),
(International Leaders in Education Program
(ILEP), Jornalistas Comunitários, jovens nos
negócios, International Visitor Leadership
Program (IVLP), são chamados de Alumni e
esta ação voluntária acontece ao mesmo
tempo no Brasil inteiro, formando uma
grande rede. O principal objetivo do
USBEAlumni Day é promover o trabalho
voluntário nas comunidades onde os Alumni
trabalharão juntos em projetos de
voluntariado para fazer a diferença em suas
comunidades.

No ano de 2017, o USBEAlumni day em
Salvador entra na sua 4ª edição e será
realizado no dia 25 de Agosto, na Biblioteca
Central do estado da Bahia, localizada nos
Barris, em Salvador. Será um dia de diversas
atividades sobre a língua inglesa, incluindo
palestras, workshops, apresentação cultural,
painel temático cultural e painel fotográco
em homenagem aos 04 anos do evento
voluntário na Bahia. Neste mesmo dia,
acontecerá um outro evento em paralelo: a II
Exposição de Cultura e História Americana:
Picturing USA, que tem como proposta
retratar a cultura americana e fatos da
história dos EUA.
O principal objetivo do evento este ano é
impactar os jovens estudantes da rede pública
de ensino e beneciá-los com atividades
voltadas para a aprendizagem de língua
inglesa.
Nesta edição, contamos com o apoio da
Fundação Pedro Calmon e do Centro de
Formação de Professores, da Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia.

O USBEAlumni Day foi criado em 2014 pela
Missão Diplomática no Brasil, em
comemoração ao Dia Nacional do
Voluntariado no Brasil, que ocorre no dia 28
de agosto e que foi instituído pela lei 7.352 de
28 de agosto de 1985. O dia do voluntariado
é similar ao “National Day of Service” (Dia
Nacional do Serviço) que é realizado todos os
anos nos Estados Unidos durante o
aniversário do líder dos direitos civís Dr.
Martin Luther King. A idéia do USBEAlumni

Day originou-se de um desejo de revitalizar e
reconectar a comunidade intercambista
brasileira em um evento que envolve trabalho
voluntário.
Neste mesmo ano, foram criados o Chapters
regionais de Associações Alumni. Na Bahia,
foi consolidado o capítulo Alumni Bahia com
o nome Associação Alumni Bahia e
atualmente possui a seguinte comissão:
Margarete Virgínia das Virgens Barbosa –
Alumna do Programa FLTA (Foreign Language
Teaching Assistant – 2011/2012
Márcio Lima – Alumnus do Programa Jovens
nos negócios – 2009
Lorena Machado – Alumna do Programa
Jovem Embaixadores - 2015
Cristiana Fernandes – Alumna do Programa
Jovens comunicadores SSA-Atlanta – 2015

HISTÓRICO DO EVENTO NA BAHIA
Em 2014, na 1ª edição DO USBEAlumni Day,
ano da criação do Programa, foi desenvolvido
um projeto intitulado “Voluntariar: Juntos
podemos mais!”. O I USBEAlumni Day –
Salvador foi realizado em 30 de Agosto de
2014, no Colégio Estadual General Dionísio
Cerqueira, localizado na comunidade do
Nordeste de Amaralina. No II USBEAlumni
Day – Salvador, foi realizado em 29 de Agosto
de 2015, na Escola Municipal Anjos de Rua,
localizada no Bairro da Paz. O projeto criado
foi “Alumni pela paz: Anjos de Rua”. Já no III
USBEAlumni Day – Salvador, foi realizado em
07 de Outubro de 2016, no Abrigo Dom
Pedro II, uma ação voluntária com os idosos.

