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Parece-nos ser esta uma altura propícia para fazermos um
pequeno balanço do Programa Sócrates/Erasmus na FCUL e
apresentarmos conclusões em relação ao ano transacto. De
seguida, ofereceremos uma perspectiva do ano agora em curso.
Começando pelas actividades de 2003-2004, constatamos que
participaram na mobilidade Erasmus 52 alunos da FCUL. Para
conhecermos um pouco melhor esses movimentos, apresentamos
os gráficos 1 e 2, com a distribuição de alunos por País de destino
e por Departamento. Fazendo uma breve análise destes fluxos,
constata-se que os Departamentos de Informática (DI-FCUL),
Física (DF-FCUL), Biologia Animal (DBA-FCUL) e Química e
Bioquímica (DQB-FCUL) são os mais participativos. A nível
geográfico, sobressai a Espanha, escolhida por 21 alunos como
país de acolhimento, logo seguida pela França. Dos 39 alunos que
escolheram a FCUL para fazerem o seu período de estudos
Erasmus (representados nos gráficos 2 e 3), a maioria, ou seja
quinze alunos, vieram de universidades espanholas. A nível do
número de alunos estrangeiros acolhidos continuam à frente o DI-
FCUL e o DF-FCUL, acompanhados pelo Departamento de Biologia
Vegetal (DBV-FCUL). Gostaríamos ainda de aproveitar esta
oportunidade para dar a conhecer a evolução sempre crescente
destes fluxos desde 1998 até ao ano 2003-2004 (ver gráficos 4 e
5). Sublinho ainda o equilíbrio de fluxos “in e out”, resultante de
um esforço contínuo e que inclui a introdução de cursos de línguas
para alunos estrangeiros, programa de acolhimento e de
mentorado, melhoria da documentação informativa sobre a FCUL,
apoio na procura de alojamento, etc. Saliento também as missões
de ensino realizadas pelos docentes da FCUL no exterior, num total
de cinco em universidades parceiras de Espanha e França. Fazendo
uma passagem para o presente ano lectivo, ressalvo que indicamos
dados que somente no final do ano poderemos confirmar como
fluxos reais. No entanto, e tendo em conta as candidaturas
efectivamente apresentadas, a mobilidade prevista é de 67 alunos
da FCUL, para o 1º e 2º semestres. No que diz respeito aos alunos
estrangeiros, os números são ainda mais provisórios, uma vez que
o prazo de candidaturas para o segundo semestre ainda está em
aberto. Mas podemos adiantar para já que o número de alunos
deverá rondar os 40. Deixando um pouco de lado os números,
consideramos igualmente importante abordar outro aspecto do
Programa Sócrates/Erasmus, nomeadamente o apoio que está por
trás da mobilidade. Nesta tarefa participam muitos elementos da
FCUL, entre coordenadores Sócrates, ex-alunos Erasmus, alunos
mentores e naturalmente vários serviços e gabinetes da Faculdade.
Não querendo, nem podendo, aqui descrever exaustivamente todo
o processo e actividades desenvolvidas, não queria deixar de
mencionar as sessões informativas e de preparação dos nossos
alunos, realizadas anualmente sobre o Programa Sócrates/Erasmus
e dinamizadas pela coordenadora Sócrates da FCUL, professora
Maria José Boavida. Aproveitamos para anunciar que está já
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agendada a sessão de divulgação do Programa para as
candidaturas de 2005-2006, que irá ter lugar no próximo dia 24 de
Novembro, pelas 17h00, sala 8.2.30, no C8. Preparamos a ida de
uns e a vinda de outros. É um ciclo que se repete de ano para ano,
mas que nunca é igual e sempre se renova. Este ano, à
semelhança dos anteriores, estamos a organizar uma actividade de
recepção aos Erasmus que nos visitam neste semestre. O ano
passado visitámos a cidade e a universidade de Évora e este ano
estamos a organizar um “Peddy-Paper” como meio de convívio e de
integração na FCUL e suas imediações. A actividade deverá
decorrer no próximo dia 9 de Novembro e esperamos contar com a
colaboração de todos! * Técnica superior do Gabinete Sócrates,
Divisão de Informação
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