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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim

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

A Universidade disponibiliza as disciplinas e o 
aluno monta sua própria grade horária, aluno 
de mobilidade (como sou considerada) pode 

cursar quaisquer disciplinas 
independentemente do período ideal e dos pré 

requisitos. No programa de disciplina há 
indicações de quais conceitos precedentes são 

necessários para acompanhar a disciplina.



Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Há basicamente dois sistemas, o sistema de 
avaliação contínua, em que a presença em sala 
de aula é contabilizada e ao longo do semestre 
o professor decidirá a forma como irá cobrar o 
aluno (há disciplinas que o professor exige um 
tabalho, uma prova e participação em aula, há 
outras que são dadas duas provas, há outras 

que semanalmente são necessárias 
apresentações de trabalho). Geralmente são 
exigidas notas mínimas em cada "etapa" ao 

longo do semestre, para que se possa continuar 
com o sistema de frequência. Este tipo de 

avaliação fica a critério do professor e mode 
mudar sempre.

O outro sistema é o chamado sistema geral, em 
que o aluno não é obrigado a assistir as aulas e 
na última semana do semestre são ministradas 

provas com duração de duas horas por 
disciplina que será cobrado o conteúdo do 

semestre todo.
O aluno pode se matricular em disciplinas com 
horários concomitantes, justamente por existir 

um sistema que não existe presença.
Eu fiz 4 disciplinas em avaliação contínua e uma 

em sistema geral, mas assisti todas as aulas 
desta última também.

Qual era o esquema de aulas? 

O sistema de aula é dividido em aula teórica e 
aula prática, geralmente ministradas por 

professores diferentes.
Em disciplinas de humanas geralmente na aula 
teórica o professor expõe o tema e nas aulas 
práticas há debates dos temas. Neste caso, 

semanalmente o professor indica um tema para 
que os alunos possam preparar-se.

Nas disciplinas que envolvem conteúdo de 
exatas, nas aulas teóricas há explicação do 

conteúdo e nas práticas resolução de exercícios



Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

As provas tem duração de uma hora e não há 
acréscimo de tempo.

Entretanto, senti muito diferença, economia é 
um curso que envolve muitas contas, estas 

necessariamente deveriam ser feitas a caneta.
A correção das provas é bem criteriosa, é 

necessário que as respostas estejam certas para 
que se possa considerá-la correta, apesar de 
existir revisão, os professores são um pouco 

intransigentes. Compreendo que o aluno deve 
se adaptar aos métodos da Universidade, mas a 

limitação do tempo, a necessidade de ser a 
caneta e os critérios de correção foram uma 

dificuldade para mim.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

A graduação na União Européia tem duração de 
3 anos, as disciplinas básicas são extremamente 

aplicadas à área. Devido a falta de tempo, há 
grande dificuldade dos alunos assimilarem "um 

panorama geral", uma vez que há aplicação 
desde o início. Organização Industrial, por 

exemplo, os professores "passavam as 
fórmulas", não as deduziam em sala de aula 

porque os alunos tem muitas dificuldade com 
cálculo. É um método diferente do Brasil e que 

particularmente não me agradou muito. Porém, 
de forma geral, foram satisfatórias e de acordo 

com o programa de disciplina apresentado.

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?

Não

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Tive mais contato com estrangeiros, os 
estudantes nativos são um pouco calados.



Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Enquanto a regularização da matrícula não 
havia sido efetivada os professores foram 

prestativos e dispunham o material por e-mail.
Eram acessíveis, porém, o horário de 

atendimento é limitado e na maioria das vezes 
concomitantes com outras disciplinas.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Os alunos locais não foram muito receptivos, 
porém os estrangeiros sim.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

O processo foi extremamente burocrático.
Pra Portugal, é necessário uma certificação de 
antecedentes criminais, nos é informado que o 

Consulado só aceita autenticação em um 
escritório específico em São Paulo. Porém, a 

autenticação na Polícia Federal já era suficiente, 
conheci várias pessoas de outros estados que 

não tiveram problema quanto a isso.
O maior problema foi ao chegar aqui, só é 

possível a emissão de um visto por 3 meses, 
pedi o visto de residência (segundo o site a 

partir de 4 meses já era possível solicitar este), 
porém me foi dado o e estada temporária. 

Quando fui estender o visto, como me deram o 
de estada temporária, precisei pagar mais 98€ 

para legalizar minha situação por mais 2 meses. 
Entretanto, os que virem com o visto de 

residência pagaram 30€ e tinham direito ao 
cartão de cidadão português, que traz vários 
benefícios, e inclusive serve de documento 

oficial.
A impressão que se teve foi que os vistos foram 

emitidos de maneira aleatória, pessoas na 
mesma situação obtiveram vistos diferentes.

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

foi?
Precisei ir ao SEF para estender meu visto

Você morou em:
Alojamento da Faculdade/Universidade, 

Apartamento alugado - com outro estudante

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

procurar?

No início fiquei em Alojamento da 
Universidade, mas logo aluguei um 

apartamento aqui. O contato nós recebemos 
dos estudantes da fea que vieram semestre 

passado.



Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Para o alojamento foi necessário o pagamento 
antencipado de um mês e um valor adicional 

para possíveis estragos. Não fiquei o mês 
inteiro, mas não me devolveram o valor 

correspondente ao período que não residi no 
alojamento.

Para o apartamento foi necessário um 
pagamento caução correspondente ao último 

mês que estimemos em Portugal e um 
pagamento para possíveis danos. Este último 

será devolvido quando entregarmos o 
apartamento. Não foi necessário permanecer 

um tempo mínimo

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

O alojamento era relativamente limpo, o 
sistema de calefação deixou muito a desejar. Os 
chuveiros só eram ligados durante o dia, e o no 
quarto não era suficiente. Os aquecedores dos 

refeitórios não estavam funcionando.

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

A Faculdade de Economia não fica no campi 
principal, não havia alojamento muito próximo. 

Este era o mais próximo, ficava a uns 20 
minutos caminhando da Universidade. Era 

afastado dos centros de compra, por exemplo, 
ir ao supermercado foi um pouco dificultoso. 

Porém não houve problemas muito relevantes 
quanto a isso.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Sim, vital card

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

Como foi o atendimento?
Não utilizei

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Este inverno foi considerado o inervo mais frio 
desde que se tem registro. Do final de janeiro a 
março as temperaturas estavam entre 0°-8 °, de 
abril a junho as temperaturas estavam amenas 

entre 13 °- 18 °, agora em julho as 
temperaturas subiram bruscamente, a média 
da semana passada foi 30 ° e desta será 40 °



Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas para todas as estações. Porém, indico 
comprar algum casado aqui, eles são mais 

térmicos e menos pesados para o período de 
inverno. Coimbra é extremante montanhoso, 

então recomendo calçados confortáveis.

Alojamento
180€ mês, no apartamento que aluguei é 220€ 
o mesmo valor. Porém pago adicional energia, 

água, gás e internet.
Transporte Com cartão da cidade 0,50€ o trajeto

Alimentação
Almoço geralmente na cantina 3,30€ a refeição, 

porém não abre aos finais de semana.

Outros
Total aproximado 600

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

acadêmica e profissional?

É algo que sugiro a quaisquer acadêmicos ,que 
tenham a oportunidade, de fazer. É de grande 

crescimento em todos os aspectos.

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

em que você esteve?

Sugiro que tenham contato com o máximo de 
pessoas possíveis, os maiores aprendizados são 

no aspecto interpessoal.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

A infra-estrutura é satisfatória e foram dados os 
suportes suficientes

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

Sim, foi necessária a carta de aceitação, a 
minha moradia e o comprovativo do 

pagamento de propina (como eu era isenta, 
recebi uma declaração da Universidade neste 

sentido)
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