
Qual país você foi? Portugal
Universidade: Universidade De Coimbra

Ano de Intercâmbio 2013

Semestre de intercâmbio: 2º semestre

Nível Graduação
Forma de Intercâmbio Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:

Economia da Saúde;
Gestão Financeira;

Metodologia da Pesquisa;
Marketing;

Introdução à Sociologia.

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 

Comente.

Escolhi a quantidade de disciplinas indicada no Edital da interno (30 ECTS - 
20 créditos USP). É a mesma que os alunos da FEUC cursam. Na minha 
opinião, poderiam ser 24 ECTS, pois assim, os alunos podem se dedicar 

mais as disciplinas escolhidas e diminui muito a chance de conflito de horário 
entre uma disciplina e outra.

Você conseguiu se 
matricular nas disciplinas 
que queria? Houve algum 
tipo de auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Não, mas não consegui por conflito de horário e não por parte da 
Universidade. Poderia ter escolhido qualquer disciplina da graduação e do 

mestrado tanto da FEUC como de outra unidade da Universidade de 
Coimbra. O Gabinete de Relações Internacionais foi atencioso nessa parte. 

Em virtude de algumas serem oferecidas no mesmo horário, acabei 
mudando minhas escolhas iniciais.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas?

De forma geral, existem dois sistemas:

Avaliação contínua: Exige 75% de frequência nas aulas, tem trabalhos, 
seminários e provas ao longo do semestre, como na FEA-RP.

Regime Geral: Um exame no final do semestre, com a matéria toda da 
disciplina. Não exige presença nas aulas.

Na avaliação contínua, muitas vezes o aluno tem que fazer o exame final 
também, mas responde apenas uma parte dele, não inteiro.

A escala de notas vai de 0-20 valores. Com 10, o aluno é aprovado

Qual era o esquema de 
aulas?

As aulas podem ser de 3 tipos:

Teóricas (T) - É dada a teoria sobre um determinado tópico dentro do tema 
da disciplina.

Práticas (P) - É feita uma resolução de exercícios e estudos de caso.

Teórico-Práticas (TP) - Engloba tanto resolução de exercícios, discussões e 
formulação teórica. Foram mais comuns nas disciplinas de humanas que 

cursei.

Tem-se uma aula teórica e uma prática por semana, ou duas teórico-
práticas, depende da disciplina. Cada uma tem duração de 2h.

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?

Com exceção de Marketing, foram bem ministradas e consegui aprender 
muito durante a aula, facilitando os estudos em casa. Os professores eram 

bons e tinham o esquema de aula bem preparado.

Quais das seguintes 
facilidades eram oferecidas 

pela Universidade/ 
Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes

Houve atividades de 
recepção/ integração para 

os estudantes 
estrangeiros? Foram 

organizadas pela escola ou 
por alunos? Como foram?

Apenas uma palestra para todos os estudantes entrangeiros no primeiro dia 
de aula

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos?

Você teve mais contato 
com estudantes nativos ou 

com estrangeiros? 
Justifique.

Com os dois. Morei com portugueses, que sempre me trataram muito bem e 
que hoje são meus amigos. Pude aprender muito sobre a cultura de Portugal 

morando com eles, o que me fez gostar ainda mais do país. Nas aulas, os 
nativos sempre foram simpáticos comigo também.

Por outro lado, o fato de você estar em intercâmbio faz você ter muito 
contato com outros estrangeiros, porque eles estão na mesma situação que 

você em praticamente em tudo.Fiz muitos amigos, pratiquei meu inglês, 
aprendi um pouco de espanhol e conheci brasileiros de todas as regiões. O 

contato com outras culturas foi uma das melhores partes do intercâmbio

Como foi a receptividade 
dos professores? Eram 

acessíveis fora das aulas?
Sempre que precisei, foram muito solícitos.

Como foi a receptividade 
pelos alunos locais e 

estrangeiros?
Muito boa. Fiz muitos amigos.

Como foi o processo para 
obtenção do visto?

Chato, cansativo e estressante.

O consulado de São Paulo exige muitos documentos. Você deve enviá-los 
pelo correio e eles agendam uma "entrevista". Tudo bem se falta alguma 

coisa, você pode levar no dia agendado. Quando você chega lá eles apenas 
olham os papéis que você já havia enviado, pedem pra responder quatro 

perguntas, ao meu ver, que poderiam ter sido respondidas no formulário on-
line como as outras e te dispensam. Depois pedem pra você voltar lá, para 

buscar o visto, ou seja, você vai pra lá duas vezes de forma totalmente 
desnecessária.

Portugal não dá um visto estudantil por mais de quatro meses, ou seja, tem 
que renovar durante o intercâmbio. Pedi um visto de residência e me deram 

de estadia temporária, sem explicar muito bem o porquê. Quando fui 
renovar, paguei uma taxa 60 euros mais cara por terem feito isso. Os 
brasileiros que conheci que tiraram o visto no RJ, conseguiram o de 

residência sem problema nenhum.



Você teve que se registrar 
no país onde realizou 

intercâmbio? Como foi?
Não

Você morou em: República

Como foi o processo para 
conseguir moradia? Como 
você conseguiu o contato? 

Quando você começou a 
procurar?

Foi simples. Encontrar uma moradia em Coimbra é fácil, porque existe muita 
oferta de quartos. Pesquisei pela internet alguns lugares (grupos do 

facebook, site da universidade, olx etc), separei os endereços, fiquei num 
hostel o primeiro dia e fui visitá-los, pra decidir.

Aconselho muito as pessoas a fazerem isso. Não feche nada que você ainda 
não tenha visto. Mesmo que se descarte todas os endereços que você 

separou na internet, tem um anúncio a cada poste . Visite até achar um local 
que te agrade. Converse com os que foram antes, pra conseguir dicas etc

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 

Como os pagamentos eram 
realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo 

mínimo?

No meu caso, paguei o primeiro mês e o último de uma vez. Assim, no 
último mês não paguei nada. 

Não havia tempo mínimo, poderia sair quando quisesse, mas teria que avisar 
antes

Qual a qualidade do 
alojamento em que você 

ficou com relação à 
limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

Ótimas!!

Era próximo à escola e/ou 
próximo a lugares de 

interesse?

Praticamente ao lado da universidade, próximo a supermercado, academia, 
restaurante etc

Quando você começou a 
procurar moradia?

O seguro de saúde 
internacional é obrigatório 
para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

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?

Final de verão, com calor ameno.
Outono/Inverno frios, mas sem temperaturas negativas

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Traga algumas roupas de frio, mas não muitas. Compre as mais térmicas 
aqui. Mais calças do que shorts. Tem muita ladeira, então priorize tênis 

confortáveis

Alojamento 220
Transporte 5

Alimentação 200
Outros 200

Total aproximado 625



Qual o valor do Programa 
de Intercâmbio para sua 

vida pessoal, acadêmica e 
profissional?

É imensurável. Foi uma das melhores experiências da minha vida.

Quais os conselhos e/ou 
dicas que você daria para 

os estudantes que 
pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve?

Coimbra é uma cidade fascinante, universitária e histórica. Tente aproveitar 
tudo o que ela oferece. Passeie, vá aos parques, saia a noite, aproveite o 

que a universidade tem que a FEA-RP não tem, interaja com todas as 
pessoas que puder. Aproveite a cidade!

Como você avaliaria a infra 
estrutura da Faculdade? Muito boa

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se necessário?
Não
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