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A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Foi adequada e compatível com a quantidade de créditos que eu 

cursaria na FEA-RP no semestre em que viajei.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da escola a 

esse respeito (academic advisor)?

Apenas tive que trocar uma disciplina, pois havia escolhido uma 

que não estava sendo disponibilizada para os alunos de 

mobilidade. Recebi auxílio dos responsáveis pelo Escritório 

Internacional da FEP (Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto) para realizar a troca desta disciplina por outra.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas em todas as disciplinas, trabalhos individuais apenas em 

Comportamento Organizacional e trabalho em grupo apenas em 

Estratégia Empresarial.

Qual era o esquema de aulas? 
As aulas eram apresentadas em slides na maioria das vezes e 

algumas com casos práticos para discutir.

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?

A estrutura do curso de Administração (chamado de Gestão em 

Porto) é bem diferente da nossa. Lá são apenas 3 anos, então há 

menos disciplinas, porém as disciplinas de lá possuem mais 

conteúdo do que normalmente possui uma disciplina nossa. Por 

exemplo, na FEP há apenas uma disciplina de Marketing e na FEA-

RP temos várias ao longo do curso. 

Foi possível adquirir novos conhecimentos e relembrar diversos 

assuntos que havia estudado já há algum tempo. 

Assim, de modo geral, avalio de forma positiva as disciplinas, 

com a ressalva de que alguns professores eram, no meu ponto 

de vista, mais didáticos que outros e isso contribuiu para que eu 

gostasse mais de algumas disciplinas do que das outras. 

Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 

Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, Mentor/Buddy



Houve atividades de recepção/ 

integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 

pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Houve uma recepção na Reitoria da Universidade do Porto para 

todos os intercambistas que cursariam o semestre na 

universidade e, além disso, os tutores da FEP organizaram um 

jantar apenas para os intercambistas da faculdade.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Mais com estrangeiros. Apesar de ter feito vários amigos 

portugueses, tive mais contato com os estrangeiros, 

principalmente brasileiros também.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

A maioria foi bem receptiva e todos foram acessíveis quando 

procurei fora das aulas.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Os alunos locais demoraram um certo tempo para interagir, 

eram mais fechados no início. Mas os estrangeiros, como 

estavam numa situação semelhante a minha, foram sempre 

receptivos.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

Foi um processo bem estressante e corrido. Meu visto ficou 

pronto na véspera da minha viagem. 

A dica é dar entrada com antecedência nos documentos 

necessários. Porém eu fiz isso e mesmo assim foi tenso porque o 

Consulado de Portugal estava num período muito enrolado e 

demorando mais do que o normal em todas as fases do processo 

do visto.

Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Tive que ir declarar a minha chegada no SEF (Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras) de Porto assim que cheguei em 

Portugal, pois entrei na Europa por Roma.

Quanto a isso foi tranquilo, apenas observaram o visto e 

registraram a minha chegada no país.

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?

Morei num apartamento que era dividido com outras brasileiras. 

A dona é brasileira também. Consegui o contato com uma amiga 

que é também aluna da USP (Nutrição). Comecei a procurar em 

Novembro/Dezembro 2013.

Foi necessário um pagamento 

antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 

permanecer por um tempo mínimo?

Sim, fiz um depósito de garantia quando ainda estava no Brasil. 

Como a dona do apartamento é brasileira, ela possui conta em 

um banco brasileiro, assim depositei na conta dela 

normalmente. 

Era necessário permanecer todo o semestre para que essa 

garantia fosse devolvida ao final.

Qual a qualidade do alojamento em 

que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 

oferecidas?

A limpeza cada uma fazia do seu próprio quarto e das áreas 

comuns havia um rodízio: cada semana era um dupla 

responsável. O conforto era muito bom. Apenas a localização 

dificultava um pouco, pois era longe do centro e "perto" da 

faculdade (mesmo assim não dava para ir caminhando).



Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?
Próximo da faculdade.

O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Porto Seguro Mundo Prata.

Você precisou usar o seguro saúde 

durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Não utilizei.

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou? 

Frio bem maior que o de costume no Brasil (no estado de São 

Paulo) e chuva muito frequente, acompanhada de vento sempre.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Para os primeiros dias devem ser levados alguns casacos e botas, 

porém aconselho comprar lá se possível, pois as nossas roupas 

de frio são muito fracas e não suportam o frio europeu.

Alojamento 210 euros

Transporte 27 euros

Alimentação 160 euros

Outros

Total aproximado
400 euros para o básico de sobrevivência (sem contar a compra 

de roupas e viagens)

Qual o valor do Programa de 

Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

O Programa de Intercâmbio teve um enorme valor, imensurável.

Foi possível conviver com culturas diferentes, aprender 

conceitos administrativos a partir de uma visão diferente, 

colaborando para o meu crescimento profissional e acadêmico. 

Além disso, aprendi ainda mais a ser independente, correr atrás 

das coisas que quero e saber lidar com diferentes tipos de 

pessoas, falando línguas diferentes da minha, em diversos locais 

diferentes, o que beneficiou também o lado pessoal.

Quais os conselhos e/ou dicas que 

você daria para os estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Que pesquisem bastante na internet, pois há muitos blogs com 

dicas interessantes e que conversem com alunos como eu, que 

já viveram essa experiência. Ninguém melhor para nos ajudar do 

que quem já esteve em nosso lugar!



Como você avaliaria a infra estrutura 

da Faculdade?

Observações da questão anterior: apesar de existir alojamento, 

poucos alunos de mobilidade conseguem, porque a quantidade é 

pequena. Os mentores não eram individuais como são na FEA-

RP. No meu caso eram 3 mentores para um grupo de 5 

intercambistas.

Em relação a infra estrutura da FEP - UP, apesar de não faltarem 

locais para estudo, existirem salas grandes, anfiteatros, 

computadores, cantina e restaurante, etc... o prédio e as 

instalações são bem antigas. 

Quando cheguei estava muito frio e os aquecedores não 

estavam funcionando, por exemplo. O prédio é todo cinza, sem 

cor nas paredes e as carteiras e cadeiras também são antigas, 

todas de madeira sem estofamento. 

Mas vale informar que tais características não me incomodaram, 

nem fizeram com que eu gostasse menos da minha experiência 

vivida por lá.

Teve algum auxílio da Universidade 

para se registrar, se necessário?

A universidade informou a necessidade dessa declaração de 

chegada e indicou onde ficava o SEF.


