Guia do candidato
A Associação dos Estudandes da Faculdade de Ciências e Tecnologias, em parceria com a
Secção de Acolhimento e Mobilidade da FCT, criou o Projeto Buddies que se destina a um
melhor acolhimento dos estudantes Erasmus na FCT. O objetivo é que cada estudante
Erasmus tenha um Buddy (estudante da FCT) que o ajude e oriente, durante a sua estadia
em Portugal.
Após o preenchimento da ficha de candidatura, os buddies serão selecionados de acordo
com as suas preferências e conhecimentos de inglês ou outras línguas e posteriormente
atribuídos a um ou mais estudantes estrangeiros (tendo em conta o número de
candidaturas).
O buddy selecionado comprometer-se-á a levar o projeto até ao seu término, assim como,
a cumprir as seguintes funções:


Contactar o Buddy logo após a sua atribuição;
Devido à existência de muitas burocracias a serem tratados na receção do estudante Erasmus, o contacto
terá de ser feito o mais rápido possível, de modo a ser informado a tempo de todas as providências a
tomar.



Orientar dentro do campus;
Como é do conhecimento de todos, a FCT é uma faculdade com uma grande área e com vários serviços
dispersos. Será essencial que o buddy acompanhe seu colega de Erasmus nos seus primeiros dias para que
se ambiente ao espaço.



Informar acerca da vivência, tanto na cidade de Almada, como em Lisboa;
Para um aluno Erasmus é complicado ter conhecimento das melhores zonas para conviver, comer e
praticar desporto, tanto em Lisboa como Almada. Também é complicado entender o sistema de
transportes públicos de ambas as cidades. Deve o buddy ajudá-lo e informá-lo sobre os mesmos.



Auxílio na procura de alojamento;
Atendendo a que o contacto entre o buddy e o estudante Erasmus deve ser feito algumas semanas antes
da sua chegada, o buddy deve fazer os possíveis, caso o estudante Erasmus não fique alojado na
residência, para se informar e aconselhar acerca das melhores opções de alojamento na área pretendida.



Acompanhamento em algumas atividades destinadas aos estudantes Erasmus;
Existe a clara tendência para que os estudantes Erasmus formem círculos sociais. Sem querer quebrar
essa tendência positiva, o objetivo passará por haver também um envolvimento social com estudantes
portugueses e, nomeadamente da FCT.



Participação nas atividades e orientação académica organizadas pela AEFCT e pela
CRUFS para os estudantes de Erasmus.
No entanto poderá ainda realizar atividades que não estejam previstas por parte das mesmas entidades.

Contactos:
Para mais informações os candidatos a buddy poderão assistir a uma sessão de esclarecimento acerca deste
programa (com data e local a anunciar) ou contactar-nos: acaosocial@ae.fct.unl.pt.

