
Em que consiste este projeto de voluntariado no Brasil? 

O voluntariado terá lugar no Brasil.  A intenção deste projeto é facilitar o intercâmbio e a convivência 

com a população local por meio da colaboração com a criação e desenvolvimento de atividades de 

tempos livres com os alunos do centro, intercâmbio cultural e interação com os habitantes de Vazantes.  

Institucionalmente, este projeto enquadra-se numa parceria com a Pontifícia Universidade de Comillas 

(Madrid) e com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e através destas com a Sociedade de 

Jesus e o Centro Fé e Alegria, na cidade de Vazantes.  

 

Duração e datas? 

Um mês, de 29 Junho a 31 de Julho de 2020. 

 

Quantos vagas há disponíveis?  

Duas vagas para estudantes da UCP – Porto. O grupo de voluntários integra outros estudantes 

universitários do Brasil (UNICAP) e estudantes espanhóis (Universidades de Comillas, Deusto e Ramon 

Lull. Respetivamente, Madrid, Bilbau e Barcelona). 

 

Onde ocorre o projeto? 

O projeto realiza-se no estado brasileiro do Ceará, no distrito de Vazantes, uma pequena divisão 

administrativa que, junto com outros sete distritos, compõe o município de Aracoiaba, localizado na 

microrregião de Baturité.  

Vazantes tem uma população aproximada de 7.000 habitantes, dos quais 3.200 vivem na zona urbana e 

os restantes na zona rural. A grande maioria das famílias tem rendimentos baixos e é composta por 

trabalhadores sazonais que vivem (ou sobrevivem) da agricultura familiar ou do trabalho doméstico por 

temporadas, sem um salário fixo, servindo os poucos assalariados da cidade que são os funcionários 

públicos.  

Os principais problemas que as famílias do bairro de Vazantes enfrentam todos os dias são a exclusão e 

vulnerabilidade social de uma grande parte da população, que historicamente vai perdendo a 

consciência de cidadania e os valores da cultura popular. 

 

Atividades do projeto? 

O projeto contém diversas atividades.  

Durante a manhã, após o planeamento entre os voluntários, serão desenvolvidas atividades de tempos 

livres/semanas de verão com os alunos locais que estão de férias. Estas atividades podem ser carácter 

artístico, de educação para a cidadania, desportivo ou linguístico: português, inglês, espanhol, etc. 



Da parte da tarde, alunos locais ou trabalhadores do Centro Fé e Alegria ensinam elementos da sua cultura 

local: música (maracatu, a dança local), percussão, língua brasileira de sinais, entre outras atividades.  

Ao longo de toda a experiência haverá convívio e colaboração com as pessoas de Vazantes. 

A preparação das atividades será realizada durante a primeira semana da estadia em Vazantes, na qual 

também haverá espaço para conhecer a cidade e a comunidade. 

De realçar ainda que os projetos serão desenvolvidos em conjunto com os restantes estudantes 

universitários para partilhar experiências e criar oportunidades de entreajuda sobre o futuro académico.  

Em resumo, o projeto consiste em fazer com que as crianças e o povo de Vazantes desfrutem, como 

disfrutam os estudantes voluntários, das atividades e, acima de tudo, da convivência diária. 

É necessário algum requisito específico para os candidatos? 

Os requisitos definidos para a candidatura ao projeto são:  

1) Estarem inscritos como estudantes regulares na UCP no Porto; 

2) Experiência prévia de voluntário (há uma valorização de experiências realizadas através da CASO 

- CAtólica SOlidária);  

3) Situação de tesouraria regularizada.  

 

Que despesas vou ter? 

• Custos com a viagem de avião, destino Fortaleza, Brasil (entre 700€ a 1000€ - bilhete de ida e 

volta),   

• Despesas pessoais (cerca de 200€, não incluindo despesas com lembranças/presentes). 

Os custos com estadia, alimentação e deslocação para os locais, serão assegurados pelo projeto. 

 

Viajo para uma área com riscos para a saúde? 

A área geográfica onde o projeto vai ser desenvolvido não apresenta problemas de saúde específicos. 

Assim, devem ser tomadas as precauções habituais, relacionadas com higiene, água e alimentos. O Brasil 

não exige vacinas específicas de entrada no país. Contudo, recomenda-se que antes de ir agende uma 

consulta do viajante. 

 

Quais serão minhas tarefas e obrigações? Vou ter um horário? 

• Primeira semana - o grupo de voluntários irá desenvolver um processo de diagnóstico e 

conhecimento da realidade e da comunidade, definindo e preparando as atividades para as 

semanas seguintes; 

• Segunda, terceira e quarta semanas, de segunda a sexta-feira, os voluntários dedicam a manhã 

ao trabalho geral com o centro educacional, promovendo atividades de acordo com os projetos 

definidos. 



Da parte da tarde, a escola de cultura (música, maracatu, ...) organizará atividades para os 

voluntários. Em algumas tardes, poderão continuar as atividades da manhã.  

As noites serão de “tempo livre", i. é, serão promovidos encontros gratuitos para a comunidade 

(passeios com crianças, visitas a famílias ...).  

• Última semana, o grupo dos voluntários organizará a Festa de Encerramento (gincanas, jogos 

...). 

  

O que vou comer? O que acontece se tiver uma necessidade alimentar específica ou uma opção 

pessoal para algum tipo de alimento? 

As refeições são preparadas e servidas na sala de jantar do Centro Fé e Alegria ou noutros locais que a 

organização defina.  Nos dias sem atividades programadas, as refeições estarão à disposição dos 

voluntários no local do alojamento. 

Quem tiver alguma restrição alimentar específica ou preferência médica, deverá comunicá-la quando 

chegar ao local. 

 

Onde e sob que condições vou ficar? 

Haverá duas residências na localidade, muito próximas, onde ficam todos voluntários e as pessoas que 

acompanham a experiência. Têm as condições básicas, mas sem grandes comodidades. 

 

Haverá algum responsável pelo projeto durante a minha estadia? Estará alguém no aeroporto à minha 

espera? 

Sim, toda a experiência será acompanhada por dois coordenadores das universidades espanhola e 

brasileira e durante quinze dias pelo coordenador da CASO. 

 

Posso receber visitas de amigos ou familiares? 

Em princípio não, mas analisaremos caso a caso. 

  

O que acontece se eu tiver uma necessidade médica ou uma emergência familiar durante a minha 

estadia em campo? (Informação a confirmar) 

cada Voluntário deverá contratar um seguro com cobertura para as seguintes despesas: relacionadas 

com saúde individual ou familiar (por exemplo, bilhete de avião em caso de doença ou morte de um 

membro da família, passagem aérea para membro da família em caso de doença grave ... ) 

Adicionalmente, o voluntário estará coberto pelo seguro escolar da Universidade que cobre acidentes 

pessoais e responsabilidade civil. 



Posso aproveitar a minha estadia para passeios turísticos? 

Não, a não ser que seja antes ou depois do projeto.  Estas deslocações e custos inerentes (incluindo 

seguro) serão da responsabilidade total dos voluntários.  

Moeda 

A moeda local é o real brasileiro. Se tiverem necessidade de trocar dinheiro recomendamos que não o 

façam no aeroporto onde as taxas de câmbio são sempre mais desfavoráveis.  

 

Possibilidade de transporte e mobilidade local (preço, segurança, frequência etc.) 

Todas as viagens em Vazantes são organizadas pela Comunidade Fé e Alegria, embora não estejam 

previstas muitas deslocações. As autoridades locais são responsáveis. As deslocações do e para o 

aeroporto de Fortaleza, são asseguradas pelos responsáveis locais do projeto.   

 

Que roupa devo levar? 

Roupa de verão e confortável pois o trabalho com crianças exige sempre muita atenção e energia. É 

conveniente levar roupas um pouco mais formais para um ou outro evento específico (festa em casa de 

alguém, festival com crianças, dias especiais na igreja, etc.). O calçado diário poderá ser chinelos ou 

tênis. 

 

Onde posso encontrar mais informações sobre as organizações?  

https://www.facebook.com/FundacaoFeEAlegriaDoBrasilCearaVazantes 

http://youtu.be/6wSHpQqwEIw 

 

https://www.facebook.com/FundacaoFeEAlegriaDoBrasilCearaVazantes
http://youtu.be/6wSHpQqwEIw

