
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:
Ética e Responsabilidade Social, Fontes de Informação Sociológica 
(Oficina de Projecto I), International Environmental Politics, Ciência 
Política e Gestão e Avaliação de Projectos de Intervenção Social

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

Sim, acredito que a quantidade de matérias foi adequada pois correponde 
à quantidade de matérias que curso na FEA-RP, logo, já estava 

acostumada ao ritmo de estudo para 5 disciplinas.

Você conseguiu se 
matricular nas 

disciplinas que queria? 
Houve algum tipo de 
auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

No primeiro plano de estudos que entreguei à faculdade, muitas das 
disciplinas que eu havia selecionado não estavam disponíveis para o 

segundo semestre, logo, tive que alterar meu plano de estudos para me 
adequar a isso. Porém, após tal alteração tudo correu normalmente sem 

maiores problemas, inclusive no que diz respeito à mudança de 
disciplinas após o início dos aulas (tivemos cerca de 1 mês para assistir 

as aulas e realizar alterações na grade horário se necessário).

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas?

Provas, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, exercícios, 
apresentação de seminários e debates.

Qual era o esquema de 
aulas?

As aulas de Ciência Política eram divididas em teóricas e práticas (em 
que era possível maior participação dos alunos); as aulas de Fontes de 
Informação Sociológica contavam também com aulas teóricas e aulas 

destinadas à realização de exercícios. Já a disciplina de Ética e 
Responsabilidade Social apresentava-se de forma mais dinâmica, pois 

metade da aula era apresentada pelo professor (teoria) e na outra metade 
eram realizadas apresentações de trabalhos pelos alunos e também 

debates sobre temas pré-estabelecidos. Em International Environmental 
Politics, o tempo também se repartia em parte teórica e na outra parte 

eram realizados debates e provas-teste quinzenais. Por fim, em Gestão e 
Avaliação de Projectos de Intervenção Social, as aulas eram teóricas, 

com alguns momentos destinados à realização de exercícios.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

Não, pois as disciplinas que cursei eram em Português, com exceção de 
International Environmental Politics.

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade?

Eu as avalaria muito bem, a componente teórica foi muito boa e a 
realização de trabalho reforçava os conteúdos ministrados durante as 
aulas. Diria que o estilo dos trabalhos na Universidade de Coimbra foi 

muito diferente do que eu estava acostumada na FEA-RP, pois me 
pareceu que há uma abordagem mais teórica e de pesquisa, diferente do 

que ocorre na FEA-RP, onde explora-se mais a componente prática 
(trabalhos de campo).



Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes, 
Mentor/Buddy

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela escola 

ou por alunos? Como 
foram?

A primeira semana foi voltada para a recepção dos novos alunos e foi 
organizada pela faculdade; paralelamente a isso, os alunos por meio de 
um grupo no Facebook, também divulgavam atividades. As atividades 
consistiam em palestras, divulgação de atividades esportivas, passeios 

pela cidade, entre outros.

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos?

Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique.

Tive mais contato com estudantes estrangeiros, pois no apartamento 
onde eu morava havia estudantes de diversos países (Espanha, Bélgica, 

Holanda, Alemanha, Irlanda, Brasil) e também devido a disciplina 
International Environmental Politics em que a maioria dos alunos eram do 

programa Erasmus.
Como foi a 

receptividade dos 
professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Os professores se mostraram solícitos quando necessitei de ajuda com a 
matéria e estavam disponíveis para conversar fora das aulas, mediante 

marcação prévia por e-mail.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Os alunos locais foram muito receptivos, especialmente os que eu 
conheci durante a realização de trabalhos em grupos - Ética e 

Responsabilidade Social e Gestão e Avaliação de Projetos de Intervenção 
Social; criei várias amizades aqui que me ajudaram nesse processo de 

adaptação à realidade de um outro país. Já em relação aos alunos 
estrangeiros, estes foram ainda mais receptivos, acredito que por estarem 

em situação semelhante, de estarem vivendo em outro país, havia um 
maior espírito de entreajuda.

Como foi o processo 
para obtenção do visto?

O processo para obtenção do visto em Portugal foi muito complicado e 
também confuso. O site oferecia determinadas informações e quando eu 
ligava para esclarecer dúvidas eram me dadas informações diferentes do 

que recomendava o site.

Outro ponto que gostaria de comentar é o fato de estudantes como eu, 
que vão ficar só 6 meses não conseguirem o visto de residência; sendo-
nos concedido o visto de Estada Temporária (4 meses), que custa cerca 

de 200 reais, e quando chegamos a Portugal somos obrigados a estender 
o visto por mais 2 meses, pagando cerca de 90 euros para esse 

procedimento.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Não sei se compreendi bem a pergunta, mas tive que me apresentar no 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) quando cheguei em Portugal.

Você morou em: República



Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar?

Fui para Portugal com mais duas estudantes da FEA-RP e inicialmente 
ficamos hospedadas em um hostel, previamente reservado quando 
estávamos no Brasil. Alguns dias após nossa chegada em Portugal 

iniciamos o contato com donos de apartamentos, cujos contatos foram 
conseguidos por meio de amigos que haviam vindo à Coimbra no 

semestre anterior. Após a visita aos locais, o que mais nos agradou foi a 
república Coimbra Yellow House.

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 
Como os pagamentos 
eram realizados? Era 

necessário permanecer 
por um tempo mínimo?

Sim, a proprietária nos exigiu um caução de valor igual ao de 1 aluguel. 
Os pagamentos eram realizados em dinheiro e era necessário 

permanecer por 6 meses ou 1 ano.

Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com relação 
à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

O alojamento era muito bem localizado, a menos de 5 minutos da 
faculdade em que eu estudei (FEUC), também perto de farmácias, 

supermercado, hospitais, correio, etc. Quanto à limpeza, três vezes por 
semana a casa era limpa por uma empregada; a cozinha era a única área 

comum e contava com fogão, geladeira, forno, microondas, freezer, 
máquina de lavar roupa, nos quartos havia aquecedores.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?

Sim, o alojamento era muito bem localizado, a menos de 5 minutos da 
faculdade em que eu estudei (FEUC), também perto de farmácias, 

supermercado, hospitais, correio, etc

Quando você começou 
a procurar moradia?

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu?

Adquiri o seguro da CI, chamado Intercare.

Você precisou usar o 
seguro saúde durante o 

período de 
intercâmbio? Como foi 

o atendimento?

Sim, o atendimento foi muito bom, inclusive superou minhas expectativas. 
O seguro-saúde foi muito atento às minhas solicitações e sempre após 

um atendimento ligava para saber se eu havia melhorado ou necessitava 
de mais alguma coisa.

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?

Quando cheguei à Portugal era verão, logo, o clima estava semelhante ao 
do Brasil, porém a partir do meio para o fim do intercâmbio as 

temperaturas foram caindo e foi necessário adquirir várias roupas 
apropriadas para a estação.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Acredito que algumas roupas de verão e de meia-estação. As roupas de 
inverno devem ser adquiridas em Portugal.

Alojamento 1260 euros
Transporte 1400 euros

Alimentação 1200 euros
Outros 1500 euros

Total aproximado 5360



Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

O programa de intercâmbio está representando algo de imenso valor para 
minha vida pessoal pois me está permitindo ter contato com pessoas dos 

mais diferentes países, e com diversas culturas, forçando-me à 
adaptação as mais diversas situações que me são impostas. Em nível 

acadêmico, as matérias que aqui cursei me agregaram muito 
conhecimento, nos campos de pesquisa principalmente, inclusive uma 

delas me possibilitou aperfeiçoar meu inglês, porque era ministrada nessa 
língua. Por fim, em termos profissionais, o ganho também foi muito 
grande, porque hoje em dia a experiência no exterior é altamente 

valorizada no mercado de trabalho.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Aconselho se preparem o quanto antes, principalmente no que diz 
respeito ao visto para Portugal. As demais coisas, como alojamento, 

podem ser procuradas já no Brasil, por meio de grupos no Facebook que 
ajudam os estudantes que vêm estudar em Coimbra. Em geral, as 
pessoas foram muito receptivas e solícitas, e não tivemos muitos 

problemas por aqui.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?

A infra-estrutura da faculdade é boa, em geral, contém as mesmas 
facilidades oferecidas pela FEA-RP.

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?
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