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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, realizei 20 ECTS, era possível acompanhar 
com facilidade as matérias dadas e estudar 

durante a semana.

Você conseguiu se matricular nas 
disciplinas que queria? Houve algum 
tipo de auxílio por parte da escola a 
esse respeito (academic advisor)?

Sim, consegui. Houve, a Universidade deu todo 
o apoio necessário até que ficasse definido 

nosso grade de disciplinas.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Na maior parte das disciplinas, é oferecido uma 
Avaliação Contínua, Mista ou Final. No caso da 
primeira, o aluno realiza duas provas durante o 

semestre. Na avaliação Mista, o aluno faz 1 
prova durante o semestre e faça uma prova no 

período final, no caso em janeiro. No último 
caso, o aluno apenas realiza uma prova em 
janeiro, época de avaliação final. Algumas 
disciplinas também exigiram trabalhos em 

grupos e individuais, assim como exercícios em 
sala e apresentação de seminários.

Qual era o esquema de aulas? 

O esquema de aulas na Universidade de 
Coimbra é muito flexível e pode se adequar de 

acordo com as necessidades do aluno. São 
oferecidas 2, 3 ou até 4 turmas teóricas de 

determinada disciplinas e de turmas práticas. 
Sendo assim, o aluno deverá se matricular em 1 

turma de teórica e em 1 turma de prática. A 
aulas de práticas são direcionadas à exercícios 

em aula, o que ajuda muito a similar o 
conteúdo dado nas teóricas.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Foram de muito proveito. Os professores são 
bem didáticos, usam de materiais de apoio, 

utilizam listas de exercícios.



Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Alojamento, 
Restaurante/Lanchonetes, Mentor/Buddy

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim, foi organizada por alunos. Eles realizavam 
encontros de confraternização e integração.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Com estrangeiros. Na minha opinião, os 
estudantes nativos não são muito abertos à 
outras culturas e por isso havia uma certa 

dificuldade para estabelecer um contato mais 
constante. Claro, houve exceções.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Os professores não estabelecem contato muito 
próximo, mas foram acessíveis fora de aula, 
também fazem atendimentos semanais aos 
alunos, e também quando eu tive alguma 

dúvida sobre a disciplina.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Os alunos locais não são tão receptivos, 
acredito que os estrangeiros, por estarem na 

mesma situação que a minha, criavam um laço 
de amizade maior.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Foi necessário apresentar a Carta de Aceitação 
da Universidade de Coimbra no Consulado de 
Portugal. O processo como um todo é muito 

simples. É agendada uma entrevista, onde eles 
fazem algumas perguntas (onde vai morar, 

quando vai, quando volta, quem está auxiliando 
financeiramente, etc...). É bom ir no Consulado 

assim que receber a Carta de Aceitação para 
que se tenha tempo caso surja imprevistos.

Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Sim. Meu visto era válido apenas para 90 dias e 
por isso tive que procurar o Serviço de 

Estrangeiros de Fronteiras (SEF) em Coimbra e 
pedir um visto de residência.

Você morou em: Apartamento alugado - com outro estudante

Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

No três primeiros dias eu fiquei em hostel, Be 
Coimbra, depois conheci mais 5 brasileiros e 
procuramos um apartamento para alugar. É 

fácil de encontrar anúncios sobre as residencias 
disponíveis, normalmente ficam espalhadas 

pela universidade.



Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Nós alugamos direto com o proprietário, foi 
necessário, no início da estadia, pagar a metade 

do último aluguel e mais uma quantia como 
caução que cobrisse todos as despesas do mês 

(energia, água, gás, telefone...).

Qual a qualidade do alojamento em 
que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Era próximo à escola e/ou próximo a 
lugares de interesse?

Sim. Ficava 1 km da Universidade e muito 
próximo ao Shopping Center, ponto de ônibus, 

padarias, supermercados.
Quando você começou a procurar 

moradia?
O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 
você adquiriu?

Sim. Adquiri o Plano Prata da Porto Seguro.

Você precisou usar o seguro saúde 
durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?
Não.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

No início era final de verão e as temperaturas 
tinha média de 27 °C, durante a meia estação e 
o inverno, a média ficava em torno de 10 °C e 

cheguei a enfrentar -1°C, mas sem neve e chove 
e venta bastante nesse período.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas mais frescas, para o período de 
chegada, assim como roupas de banho pois dá 
pra aproveitar o litoral do país. Mas também 
roupas bem quentes, casacos, botas, pois no 

inverno, além do frio, venta muito.

Alojamento 150
Transporte 20

Alimentação 200
Outros 100

Total aproximado 470

Qual o valor do Programa de 
Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Acredito que o Programa de Intercâmbio me 
proporcionou um grande aprendizado com 

diversas culturas diferentes, principalmente a 
portuguesa, assim como eu também pude 
compartilhar da minha cultura e os meus 

conhecimentos com eles.



Quais os conselhos e/ou dicas que 
você daria para os estudantes que 
pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Aproveitem ao máximo que conseguirem. 
Tentem conhecer o máximo de pessoas e 

lugares que conseguirem. A cultura portuguesa 
tem muitas maravilhas a oferecer, a história 

contida naquela país é magnífica.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

É uma Universidade bem renomeada e não 
deixou a desejar. Eles auxiliam os alunos da 

melhor maneira possível.

Teve algum auxílio da Universidade 
para se registrar, se necessário?

Não. A taxa para o serviço é paga pelos alunos.
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