
PROGRAMA “BE A BUDDY”
Programa de Apadrinhamento

Por que um programa de apadrinhamento?
O IDP tem se  proposto  a  receber  cada vez  mais  intercambistas  do  mundo todo,  e  nós
precisamos ajudá-los a se sentir em casa na nossa instituição e em Brasília. Você pode trocar
experiências sobre suas dificuldades e facilidades no início do curso, você pode mostrar a
cidade e fazer com que eles/as tenham uma experiência incrível no IDP como você!

O que é?
O aluno ou a aluna estrangeira será direcionada a um “Buddy” para que possa auxiliar a
intercambista com informações sobre a cidade, sobre o IDP, informações sobre transporte,
até recepção no aeroporto. O contato entre o “buddy” e o intercambista deve ocorrer antes
da chegada do aluno estrangeiro ao Brasil.

O que você ganha com isso?
Ser um “buddy” vai enriquecer sua vida de diversas formas. Você verá o IDP e Brasília sob
uma nova perspectiva, entrará em contato com uma cultura diferente e terá a oportunidade
de praticar outro idioma, ou até mesmo aprender um novo idioma. Se você está planejando
ter uma experiência internacional, ser um “buddy” pode ser um fonte valiosa de informação
e  contato – algo que pode te ajudar quando você for o intercambista.
No final do semestre você ainda receberá um certificado de participação no Programa “Be a
Buddy”.

Como se candidatar
A partir do formulário: https://forms.gle/5KnPHgSKYuQodsPdA

A Assessoria Internacional tenta encontrar uma boa correspondência de interesse entre o/a
intercambista  e  o/a  “buddy”.  Sua  escola  será  levada  em  consideração.  Se  não  houver
“buddies” suficientes para serem designados para os intercambistas individualmente, em
casos excepcionais, serão formados grupos de apadrinhamento.

O/a “buddy” e o/a intercambista podem combinar como manterão contato (ex. Whatsapp),
com qual frequência (ex. semanalmente, quinzenalmente, ou uma vez por mês), que tipo de
atividades farão juntos (ex. trabalhar juntos, tomar um café, ir  juntos ao museu, etc.) e
quando avaliarão se o apadrinhamento está dando certo (honestidade é importante neste
momento).

Um  “buddy”  nunca  substitui  um  orientador,  o  monitor  acadêmico  ou  um  psicólogo.  O
“buddy” pode ouvir, aconselhar, e informar quais os canais estão disponíveis na instituição
para auxiliar o intercambista.

https://forms.gle/5KnPHgSKYuQodsPdA


Ser  um  “buddy”  é  um  trabalho  voluntário  e  não  forma  vínculo  empregatício  com  a
instituição.  Como não é um trabalho pago,  ajudaremos vocês  a  encontrarem atividades
divertidas e lugares de interesse que podem visitar juntos, e que estas podem ser acessíveis,
e muitas vezes com desconto, atividades realizadas por organizações estudantis ou próprio
IDP.

Dúvidas e mais informações:
Entre  em  contato  com  nossa  equipe  da  Assessoria  Internacional  através  do  e-mail
internacional@idp.edu.br


