
País em que esteve: Portugal
Universidade: Universidade De Coimbra

Período de intercâmbio: 2013
Ano 1º semestre

Tipo de Intercambio Graduação
Bolsa Bolsa USP Empreendedorismo

Disciplinas cursadas:
Economia do Crescimento e Desenvolvimento; Organização 

Industrial; Política Ambiental Internacional; História Econômica; 
História do Pensamento Econômico; Estratégia Empresarial.

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Cursei 6 disciplinas, porém o recomendado seriam 5. Talvez se 
eu ficasse só com 5 disciplinas teria mais tempo para minha 

pesquisa.

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

Não, não consegui me matricular em duas disciplinas por 
conflito de horários, mas escolhi outras. Não houve auxílio , 
mas pude frequentar aulas de outras disciplinas e tive um 

período de um mês para definir as disciplinas.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Houve vários tipos de avaliação: provas teóricas e práticas, 
apresentações de trabalhos, participação em aula.

Qual era o esquema de aulas? Aulas dividas em teóricas e práticas.
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?

Gostei das disciplinas: Organização Industrial; Política 
Ambiental Internacional, e História Econômica, pelo conteúdo 
novo aprendido e por reforçar alguns conceitos, professores 

bem capacitados e imparciais.
Mas não gostei das disciplinas: História do Pensamento 

Econômico; Estratégia Empresarial, e Economia do Crescimento 
e Desenvolvimento. Não gostei da maneira como os 

professores apresentaram os conteúdos de maneira parcial e 
exigiam dos alunos nas avaliações suas opiniões pessoais sobre 

determinados assuntos e avaliações incoerentes com o 
conteúdo lecionado.

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?

Sim, jantar organizados pelos mentores.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?



Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.
Sim, com o mentor e com outros intercambistas.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Sim, os professores tinham horário de atendimento. Com 
exceção dos Professores de Estratégia Empresarial.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

A receptividade foi boa por parte de ambos os alunos.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Trabalhoso e ridículo. O Consulado de Portugal em São Paulo 
emitiu visto errado para vários brasileiros que vieram para cá. 
Tivemos problemas e vários deslocamentos até o serviço de 

estrangeiro aqui em Portugal, fora as duas vezes que tivemos 
que ir ao Consulado em São Paulo. Pretendo fazer uma 

reclamação formal para as autoridades competentes quando 
retornar ao Brasil.

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

foi?

Sim. Inicialmente eu precisaria de um Registro de cidadão aqui 
mas como tive problemas com o visto fiquei como temporário 

aqui e tive de prorrogar o 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 Brasil comecei a olhar os alojamentos oferecidos pela 
faculdade, mas chegando aqui não gostei do alojamento e 

mudei com outros colegas para uma apartamento alugado, a 
partir de contato com outros alunos FEA-RP do período 

anterior.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Tempo mínimo de um mês e pagamento com um mês de 
antecedência.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Muito boas condições e prático com relação a localização. Na 
cozinha as condições de limpeza não são muito boas já que há 

uso simultâneo de 5 pessoas e o banheiro utilizado por 4 
pessoas também não é muito limpo.

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

Sim, 10 minutos da faculdade e 10 minutos do centro de 
compras a pé.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Vital Card.

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

Como foi o atendimento?
Não.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

De 0 a 46 graus Celsius.



Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?
Todo tipo.

Alojamento 300
Transporte 50

Alimentação 300
Outros 250

Total aproximado 900

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

acadêmica e profissional?

O Intercâmbio é um grande passo na carreira acadêmica e uma 
necessidade para um estudante da área dos negócios, que 

pretenda ter um futuro bem sucedido.

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

em que você esteve?

Aproveite para absorver tudo o que está a sua volta, aprender 
coisas novas, respeitar as diferenças, conversar com todos 

sobre tudo, se dedicar no que se comprometeu sem esquecer 
de se divertir. Aproveitar cada segundo, estar atento e trazer na 

bagagem boas ideias.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

A infra estrutura é satisfatória, mas poderia melhorar.

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

Sim, emitiram o papel atestando a matrícula na Universidade.
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