
Qual país você foi? Portugal
Universidade: Universidade De Coimbra

Ano de Intercâmbio 2013
Semestre de 
intercâmbio: 2º semestre

Nível Graduação

Forma de Intercâmbio Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:

Metodologia da Pesquisa
Marketing

Introdução à Sociologia
Economia da Saúde
Gestão Financeira

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

Não achei a quantidade de disciplinas exigidas muito razoável (30 ECTS 
= 20 créditos). Como no intercâmbio passamos por um choque cultural, 

temos que nos adaptar a uma cultura e metodologia diferentes, a 
insegurança de estar em um outro país e o medo de não conseguir 

passar nas disciplinas foram relativamente estressantes acredito que o 
ideal seria (24 ECTS = 20 créditos).

Você conseguiu se 
matricular nas 

disciplinas que queria? 
Houve algum tipo de 
auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Consegui fazer todas as disciplinas que pretendia, havia bastante 
disponibilidade de horários e vagas, além disso o serviço de apoio ao 

estudante estrangeiro era muito bom.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas?

Os sistemas variavam um pouco de acordo com a disciplina, mas de 
maneira geral o sistema de avaliação era uma combinação de provas, 

trabalhos em grupo e seminários.

Qual era o esquema de 
aulas?

O esquema variava conforme as disciplinas, mas de maneira geral 
haviam aulas expositivas, apresentação de seminários e aulas práticas 

com resolução de exercícios.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

Como o idioma de Portugal é português tive apenas alguns problemas 
com o sotaque, mas os professores costumavam ser bastante claros e 
didáticos. Apenas tive um problema com uma disciplina de marketing 

que era para ser dada em português, mas como havia muitos 
estudantes estrangeiros, a maior parte da aula era dada em inglês, o 
problema só não foi maior porque o curso se resumia basicamente a 

apresentação de seminários e pude apresentar em português.

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade?

Com a exceção de marketing, as outras disciplinas tinham professores 
muito bons, claros e didáticos. Mas as disciplinas que acredito terem 

sido importantes academicamente para mim foram Introdução à 
Sociologia, Metodologia da Pesquisa e especialmente Economia da 

Saúde (uma disciplina muito interessante e que não é oferecido nada 
semelhante na FEA-RP).

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, mas não houve muitas atividades e eram organizadas pelos 
próprios estudantes.

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos?

Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique.

Consegui ter contato tanto com estudantes portugueses como com 
estudantes estrangeiros. No geral eram relativamente abertos para 

conversas.

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

A receptividade foi normal, eram acessíveis, mas nada fora do comum 
também.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

No geral, tanto os alunos estrangeiros como portugueses eram 
relativamente solícitos e abertos para conversar.

Como foi o processo 
para obtenção do visto?

Foi caro e tive que viajar para São Paulo 2 vezes, o homem que me 
atendeu foi estúpido e ainda tive que renovar o visto aqui em Coimbra e 
as pessoas que me atenderam também eram estúpidas. Mas acho que 
não tem muito o que fazer, tem que entrar em contato com o Consulado 
Português em São Paulo, agendar entrevista, ir atrás dos documentos 
necessários e em Coimbra também deve-se o mesmo procurando o 

SEF (Serviços de Estrangeiros e Fronteiras).

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Não.

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?

Fui atrás de moradia quando cheguei em Coimbra, porque aqui existe 
bastante oferta de quartos (aluga-se um quarto dentro de um 

apartamento onde moram outras pessoas). Aqui é relativamente fácil 
encontrar um lugar bom e próximo a Universidade, existem anúncios 

procurando na internet (grupos do Facebook) ou em anúncios nas 
paredes da Univerdade.

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 
Como os pagamentos 
eram realizados? Era 

necessário permanecer 
por um tempo mínimo?

As formas de pagamento variam. Mas no meu caso tive que pagar 
antecipadamente o primeiro e o último mês, e os outros pagamentos 

eram realizados mensalmente.



Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com relação 
à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

O apartamento que eu fiquei já estava todo mobiliado, perto da 
Universidade, confortável e as depesas incluindo limpeza eram 

divididas.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?

Sim era próximo a Universidade, supermercado, apesar de Coimbra não 
ser muito grande também.

Quando você começou 
a procurar moradia?

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu?

Adquiri o Seguro da Porto Seguro.

Você precisou usar o 
seguro saúde durante o 

período de 
intercâmbio? Como foi 

o atendimento?

Não sei, não utilizei.

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?

Portugal não é tão frio, as roupas de frio do Brasil em uma quantidade 
maior são suficientes. Mas para ir para outros países precisa-se de 

roupas mais grossas.
Que roupas você 

aconselha que sejam 
levadas para o mesmo 

período?

Como Portugal não é muito frio, as roupas que eu tinha eram suficientes 
para um período inicial. Aconselho que se compre mais roupas quando 

chegar, conforme a necessidade.

Alojamento 225 euros
Transporte 0

Alimentação 165 euros
Outros 210 euros

Total aproximado 600 euros
Qual o valor do 

Programa de 
Intercâmbio para sua 

vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

Foi uma experiência muito boa e que me acrescentou bastante na vida 
pessoal, acadêmica e profissional.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Que Coimbra é uma cidade muito boa e que a experiência vale muito a 
pena.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?

As cadeiras não eram muito confortáveis, as salas um pouco apertadas 
e apesar de ser oferecido todos os serviços acima eles não estavam 

disponíveis a todos necessariamente, por exemplo, o buddy e os 
alojamentos.

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Não tive que fazer registro.
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