Como funciona o
BUDDY PROGRAM?

COMO FUNCIONA O BUDDY PROGRAM?
1º Passo: Ler o manual do Buddy e termo de adesão;
2º Passo: Entregar somente o termo de adesão preenchido e assinado no escritório
de mobilidade internacional*. O perfil será ativado na plataforma Buddy somente
após a entrega deste documento;
3º Passo: Realizar o login na plataforma Buddy e editar seu perfil (lembrando que
o perfil só será visível aos estudantes internacionais, após inserção de pelo menos
uma foto);
4º Passo: Aguardar o estudante internacional fazer o match (será notificado via
email cadastrado na plataforma).
*Após o dia 19/03/2020 (início do sistema remoto) o envio poderá ser realizado pelo email
buddyprogram@pucpr.br OU internacional@pucpr.br.

PERGUNTAS FREQUENTES
Os estudantes locais conseguem visualizar os perfis dos estudantes locais?

Não.
Os estudantes locais conseguem visualizar os perfis dos estudantes internacionais?

Não, somente os estudantes internacionais conseguem visualizar os perfis dos estudantes
locais e fazer o match.
Como serei notificado de que recebi um match?

Após receber um match, será enviado um aviso por e-mail, por isso, é tão importante deixar
seus dados do perfil atualizados.
Como fazer contato com meu match?

O contato inicial é feito via e-mail. Você poderá enviar uma mensagem para o e-mail
informado no perfil do estudante estrangeiro. Você pode disponibilizar em seu perfil outras
redes sociais - facilitando o contato com o seu buddy.
Sou obrigado(a) a aceitar o match?

Não, caso não se sinta confortável com o match recebido não precisa aceitá-lo.
Quantos Buddies eu posso ter?

Na plataforma você poderá receber vários matches, ou seja, vários Buddies. A escolha de
quantos ou quem, fica a seu critério.
Caso eu não receba match, como posso interagir com os estudantes internacionais?

Através das atividades realizadas pelo Clube iExchange você terá diversas oportunidades
para interagir com os estudantes internacionais da PUCPR.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Coordenação de Mobilidade Internacional
Prédio Administrativo – Térreo
Telefone: +55 (41) 3271-1697 | +55 (41) 3271-1556 | +55 (41) 3271-1650
E-mail: buddyprogram@pucpr.br | internacional@pucpr.br
Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira - 8:30 às 12:00 / 14:00 às 17:30

CLUBE iExchange
Para conhecer mais sobre as atividades promovidas pelo Clube Universitário
iExchange, entre em contato:

clubeiexchange@gmail.com
@clubeiexchange

