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Disciplinas cursadas:

O meu intercâmbio não tinha como objetivo o 

cumprimento de matérias, mas sim a de 

realização de um estágio no exterior no 

assuntos que tangem o empreendedorismo e a 

inovação. Por isso, cursei apenas duas matérias. 

Economia e Gestão da Inovação e 

Empreededorismo

A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Sim, como comentado acima, como eu tinha 

que conciliar faculdade com trabalho, a 

quantidade de matérias escolhidas foram o 

suficiente.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da escola a 

esse respeito (academic advisor)?

As disciplinas foram escolhidas pelo meu tutor 

na Universidade, sempre abrangendo o objetivo 

no meu intercâmbio que era 

empreendedorismo e inovação. Dessa forma, 

foram escolhidas matérias desse âmbito.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Os sistemas de avaliação eram constituídos por: 

provas, trabalhos em sala de aula, seminário 

individual e seminário em grupo.

Qual era o esquema de aulas? As aulas eram basicamente expositivas

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Como o idioma era português o 

acompanhamento das aulas foi fácil.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?

Foram disciplinas satisfatórias e atenderam o 

que eu esperava

Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, 

Restaurante/Lanchonetes, Mentor/Buddy

Houve atividades de recepção/ 

integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 

pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Houveram atividades de integração organizadas 

pela faculdade. Foram muito boas e me 

possibilitaram conhecer os outros alunos em 

mobilidade estudantil

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Nesse quesito houve um equilíbrio, na 

faculdade tive mais contato com estudantes 

nativos, mas morava com estudantes de 

diversas nacionalidades.



Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Os professores me receberam extremamente 

bem, sendo prestativos e acessíveis a todas as 

dificuldades e solicitações que eu tinha.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

A recpectividade foi maravilhosa não poderia 

ser melhor.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

O processo foi um pouco burocrático, mas no 

final ocorreu tudo bem, e consegui o visto na 

data certa.

Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Tive que fazer uma declaração de entrada em 

Portugal. O processo em si foi tranquilo, 

conquanto, descobri que precisava fazer esse 

tipo de declaração por terceiros, ou seja, a 

faculdade não me avisoue nem o visto em São 

Paulo.

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?

O processo para conseguir moradia foi 

tranquilo, mas porque procurei meses antes, o 

que facilitou.

Foi necessário um pagamento 

antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 

permanecer por um tempo mínimo?

O pagamento de um calção foi necessário, não 

havia tempo mínimo estipulado, mas era muito 

difícil conseguir um contrato curto.

Qual a qualidade do alojamento em 

que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 

oferecidas?

Fiquei em casa onde eu limpava e cuidava de 

tudo.

Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?

Não era tão próximo a faculdade, mas o sistema 

de transporte ajudava na locomoção

O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Sim, o seguro era obrigatório. Adquiri o seguro 

saúde que cobria até 30.000 mil reais, que é 

obrigatório em Portugal.

Você precisou usar o seguro saúde 

durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Não, nunca precisei

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou? 

Enfrentei condições climáticas não muito 

severas. No começo frio e muita chuva, mas 

depois o tempo foi estabilizando, com 

temperaturas amenas e sem muita chuva. 

Temperaturas amenas entende-se por 15 a 20 

graus.



Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

No começo uma boa blusa de frio e depois 

roupas que usamos aqui são suficientes, até 

porque o verão europeu é bastante quente em 

algumas cidades, em Porto cidade que fiquei o 

verão não é tão quente, chove muito no 

inverno e também venta em damsiado

Alojamento 250 euros

Transporte 25 euros

Alimentação 200 euros

Outros 150 euros

Total aproximado 625

Qual o valor do Programa de 

Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

O intercâmbio para a minha vida pessoal não 

teve preço, com certeza voltei uma pessoa mais 

independente, como uma visão mais sólida dos 

problemas sociais do meu país, uma visão mais 

global do mundo e com a certeza de que 

consigo me virar em situações adversas. No 

lado profissional, com estágio realizado, 

networking feito com vários professores, 

profissionais de Portugal e empresários, posso 

afirmar que adquiri excelente requisitos para 

me tornar um grande profissional.

Quais os conselhos e/ou dicas que 

você daria para os estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Vá se divirta e tenha certeza de que Porto te 

oferecerá coisas e experiências que poucas 

cidades do mundo te darão, tanto em termos 

profissionais como pessoais.

Como você avaliaria a infra estrutura 

da Faculdade?

A universidade tinha uma boa infra estrutura, 

adequada aos padrões esperados.

Teve algum auxílio da Universidade 

para se registrar, se necessário?

Infelizmente não tive, talvez seja essa a única 

falha na Universidade.


