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Plano de Atividades da FAI 2019-2020
O plano de atividades da FAI tem como principal objetivo acolher e integrar os
alunos “outcoming” dentro da sociedade académica da FAUL. Fazer uso de todos os
nossos atos públicos para mostrar aos alunos estrangeiros a cultura portuguesa e a
vivência lisboeta, abrir portas ao conhecimento na área de estudo e criar um “Exchange”
entre nacionalidades. Não só, mas também apoiar os alunos “outgoing”, sendo um
espaço onde podem começar a sentir previamente o espírito de realizar um programa
Erasmus ou Intercâmbio.
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Dentro do Social Enterteinment
Welcoming dinners
Tal como a welcoming sessions, teria lugar duas vezes ao ano, ao início de cada
semestre. Cuja função seria de igual modo dar as boas vindas.
Criando um momento descontraído de convívio, onde todos os alunos “outcoming”,
membros da FAI e comunidade escolar se possam conhecer.
Periodicidade: Uma vez por semestre, início do semestre
Data: 16 de Outubro, 26 Fevereiro

Weekly Meetings
Os Weekly Meetings fortalecem a relação entre todos os membros que participam neste
“Exchange”. Tanto os que tomariam lugar no Espaço FAI, onde durante intervalos
seria um local de convívio, tanto como nos Night Outs, onde o fundamento é a
descontração e viver a noite Lisboeta, bem como nos Chilling Points, eventos diários
em jardins ou espaços de lazer da cidade, onde se poderiam realizar diversas atividades
de função “Exchange”.
Periodicidade: Espaço Fai: indefinida
Night outs: quinzenalmente
Chilling points: um fim de semana ao mês
Datas: Por definir

Good-bye dinner
O ponto final em cada etapa e cada ano de “Exchange”. Será o momento do último
adeus, onde num convívio final todos se despedem, da cidade e da faculdade. No 1°
semestre seria também o Christmas Dinner.
Periodicidade: Uma vez por semestre
Datas: Por definir, dezembro (19) e maio
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Dentro do Educational Department

Welcoming sessions
Tem como fundamento receber e acolher os alunos de Erasmus. Junto com o Gabinete
de Mobilidades, sendo esta uma sessão de apresentação e esclarecimento de possíveis
dúvidas. Damos a conhecer o corpo docente e a Faculdade, bem como a comunidade
estudantil da FAUL.
Periodicidade: Uma vez por semestre, inicio do semestre.
Parceria: Gabinete de Mobilidades da FAUL e AEFA.
Datas: Por definir pelo gabinete de mobilidades, setembro e fevereiro

FAI Presentations
As FAI presentations são momentos como a Feira internacional, onde a FAI colabora
com os Órgãos da Faculdade para levar a cabo momentos de apoio educativo,
apresentação de matérias ou esclarecimento de dúvidas.
Periodicidade: Anual.
Parceria: Alunos, Gabinete de Mobilidades da FAUL e AEFA.
Data: dezembro.

Lisbon arch|hist tours
A Lisbon Ach / Histo Tours são momentos de passeio e lazer pela cidade de Lisboa,
durante os quais há uma apresentação da cidade. Consiste num momento ideal para
conhecer a cidade onde decidiram viver. Apresentações e conversas a nível da história e
da arquitetura. Estas tours funcionam como divulgação da cidade e do seu melhor, ao
mesmo tempo que geram partilha e convívio entre membros participantes.
Periodicidade: 2 a 3 vezes por semestre.
Parceria: Alunos, AEFA
Datas: A definir, de acordo com capacidade e disponibilidade de participantes.
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Let's meet Portugal travels
O principal objetivo destas viagens será dar a conhecer Portugal, em especial por caráter
arquitetónico, mas sem nunca esquecer as áreas do design.
Periodicidade: Uma vez por semestre
Parceria: AEFA.
Datas: 1º Semestre - outubro, 2º Semestre - fevereiro
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Este é um plano de atividades que prossupõe a partilha entre todos os
evolventes, quer participantes quer organizadores. O principal objetivo é a criação um
grupo universitário de integração para os estudantes de Erasmus.
As atividades organizadas são destinadas aos alunos de Erasmus, mas abertas
aos restantes alunos da Faculdade de Arquitetura.
Estas atividades serão maioritariamente planeadas e realizadas pela equipa FAI,
com apoios e polivalências de Órgãos da Faculdade, da Associação de Estudantes da
Faculdade de Arquitetura (AEFA) ou restantes núcleos, quando necessário ou
pertinente.
Relativamente às datas, estas estão por definir, uma vez que se realizam de
acordo com as atividades organizadas durante o semestre e ocupação dos alunos
“incoming”, bem como interesse dos mesmos, quando não representam nenhum caráter
de obrigatoriedade ou compromisso de maior imponência.
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