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Disciplinas cursadas:

Foram 5 disciplinas no total: 1 optativa eletiva (Economia 
Pública) e 4 optativas livres (Gestão Financeira, Marketing, 

Economia da Saúde e Contabilidade Financeira). 
Quase todas as disciplinas oferecidas tem a separação de aula 

prática e aula teórica, que pode ou não ser com o mesmo 
professor. As aulas práticas são muito produtivas. Gostei desse 

método.
Na média, os professores são didáticos e atenciosos. O nível de 
cobrança dos professores da FEUC é semelhante ao da FEARP. 

Porém, cada disciplina tem uma carga de conteúdo muito 
elevada. É muito conteúdo para o pouco período de aula.

A disciplina de Marketing foi oferecida (em inglês) 
preferencialmente aos alunos intercambistas. É muito 

interessante cursar esse tipo de disciplina, para uma maior e 
melhor integração. 

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim. Cinco disciplinas ou 30 créditos ECTS é o número máximo 
que um aluno pode cursar na FEUC. Acredito que obtive um 
bom desempenho. Porém, a USP poderia ser um pouco mais 
flexível, principalmente quanto a exigência de no mínimo 30 

créditos ECTS por parte dos alunos com bolsa de mérito 
acadêmico, pois, no meu caso, havia uma disciplina de 4 

créditos ECTS que eu gostaria muito de cursar, no entanto, não 
a cursei temendo não cumprir com a exigência da USP, porque 

assim, estaria cursando 28 créditos e não 30. 

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

Sim. Eu me matriculei nas disciplinas que queria cursar. No 
início, assisti muitas aulas de várias disciplinas diferentes para a 

escolha final. Eu tive o auxílio por parte do departamento 
internacional da faculdade, mas, devido ao número elevado de 

alunos intercambistas que a faculdade recebe, era comum 
enfrentar filas e esperar um tempo razoável para ser auxiliado, 

ou até mesmo, às vezes, ir embora sem ser atendido pela 
pessoa do departamento internacional.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Os sistemas de avaliação são semelhantes aos utilizados na 
FEARP. Provas discursivas e/ou objetivas, trabalhos individuais, 

trabalhos em grupo, seminários, resolução de listas de 
exercícios, entre outros.



Qual era o esquema de aulas? 

Duas aulas de cada disciplina na semana: uma aula teórica (aula 
do professor) e uma aula prática (aula do aluno). Na aula 
teórica o professor expõe a teoria, explica o conteúdo, o 

modelo. Na aula prática, aula que tem um número reduzido de 
alunos (máximo 35 alunos), há resolução de exercícios ou de 

casos, discussão sobre o conteúdo apresentado pelo professor 
na aula teórica.    

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?

Muito boas: agregação de conhecimento; na média, os 
professores são bem didáticos. 




OBS: A faculdade até que ofereceu um Buddy para me auxiliar, 
porém meu buddy entrou em contato comigo pela primeira vez 

depois de 2 meses do início das aulas. Eu dispensei-o.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 
Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Houve algumas atividades de integração organizadas por 
alunos, mas não eram muito divulgadas e, às vezes, em lugares 
distantes da faculdade. Eu não cheguei a participar desse tipo 

de atividades. 

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Com estudantes estrangeiros e brasileiros. Acredito que como 
todos estávamos na mesma situação esse contato fica mais 

fácil.
Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 
das aulas?

Os professores tratam os alunos igualmente, sejam eles 
intercambistas ou nativos. Na média,os professores da FEUC 

são atenciosos e acessíveis. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Os alunos locais (portugueses) não são tão "calorosos", por 
exemplo, eles não chegam e perguntam se está tudo bem, mas 

sempre que precisa-se de algo eles estão dispostos a ajudar, 
sendo assim, os alunos intercambistas que tem que ir até eles, 
dificilmente farão o contrário. Mas todos os alunos, locais ou 

estrangeiros, sempre foram muito educados e sempre 
estiveram dispostos a ajudar. 

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Cansativo e demorado. Para obtenção do visto de residência 
em Portugal é preciso ir para São Paulo no mínimo duas vezes e 
o visto pode demorar um bom tempo para ficar pronto. A dica 
é quanto mais cedo der a entrada no processo de obtenção do 

visto melhor.



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

foi?

Sim, ao chegar em Portugal é preciso se apresentar ao serviço 
de imigração com mais uma série de novos documentos para a 
obtenção da carteirinha de residente. Os documentos incluem: 
matrícula na faculdade, passaporte, comprovante de residência 
no país, entre outros que a própria universidade dispõe. Paga-
se uma taxa para a obtenção da carteirinha de residente e fica 
pronta entre um ou dois meses. O bom é que essa carteirinha 
substitui o passaporte, ou seja, estando com a carteirinha em 

mãos não é necessário andar de posse do passaporte dentro do 
país (Portugal).

Você morou em: República

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

procurar?

Como fomos em mais de um aluno da FEARP, antes de irmos 
para Portugal, já tínhamos a intenção de procurar moradia 

juntos. Eu fiquei hospedado 5 dias em um "hostel" até 
encontrar, junto com amigos, um apartamento. Há muitos 
anúncios de moradias na faculdade, nas ruas e até entre os 
alunos. É bem fácil. Procuramos por moradia só quando já 

estávamos em Portugal, encontramos e fechamos tudo em 4 
dias.

A dica é que quase nunca compensa fechar um contrato de 
moradia quando ainda está no Brasil, a melhor coisa é fechar 

um contrato desse quando já se conhece a faculdade, a cidade, 
o país.  

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, foi necessário o pagamento de um caução. Combinamos 
com a proprietária do imóvel um dia em que ela buscava o 

dinheiro do aluguel, ou seja, o aluguel era pago em dinheiro e 
diretamente à proprietária. Não realizamos nenhum contrato 

formal com a proprietária do imóvel, combinamos inicialmente 
o tempo que iríamos permanecer no apartamento, mas tudo 

era informal e passível de entrar em acordo.  

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Ótima.

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

Sim, eu morei muito próximo à faculdade (10 minutos de 
caminhada). Coimbra é uma cidade muito pequena. A 

locomoção na cidade não é um problema. 
Quando você começou a procurar 

moradia?
O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 
você adquiriu?

Sim o seguro de saúde é obrigatório para obtenção do visto. 
Tem que estar atento as exigências mínimas por parte do 

consulado. 

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

Como foi o atendimento?
Não.



Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Eu cheguei a enfrentar o inverno europeu com temperaturas 
próximas a zero grau.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Para o inverno europeu, caso a pessoa não tenha muita roupa 
de frio e esteja indecisa se compra no Brasil ou na Europa, a 

dica é que deixe para comprar na Europa. As roupas de lá são 
mais adequadas e mais baratas. 

Alojamento 250
Transporte 10

Alimentação 200
Outros 90

Total aproximado 550

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

acadêmica e profissional?

Foi tudo incrível e de valor imensurável. A ampliação da visão 
sobre o mundo, a quebra de preconceitos, o desenvolvimento 

pessoal. Sem dúvidas, a maior e melhor experiência que eu tive 
até hoje.

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

em que você esteve?

Eu aconselho. Coimbra é uma cidade mágica, universitária e 
histórica. O baixo custo de vida de Portugal quando comparado 

a outros países da Europa também chama a atenção. Não há 
uma divergência cultural tão grande. E para quem gosta de 
história, em especial a história Brasil-Portugal, Portugal é o 

lugar certo.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Muito boa. Muito parecida com a da FEARP. 

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

Sim, a Universidade/Faculdade dispõe de todos documentos 
(que cabe a ela oferecer).
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