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A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Sim, cursei seis matérias, ao todo foram 32 créditos. Consegui 

acompanhar as matérias durante o semestre.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da escola a 

esse respeito (academic advisor)?

Inicialmente, tive que alterar meu plano de estudos, por 

incompatibilidade de horário ou, em outro caso, porque não 

havia me adaptado com a matéria, não correspondia aos 

objetivos que eu procurava. Houve apoio por parte da faculdade, 

eles me enviaram novos documentos pra preencher e me 

auxiliaram no sistema da faculdade Infoestudante. 

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Foi bem diversificado. Na matéria de Contabilidade Financeira 

tive duas provas teóricas. Em Processos Sociais e Globais: uma 

prova, seminario e um trabalho escrito. Em comportamento 

organizacional,ttive uma prova e dois trabalhos em grupo. 

Contabilidade das Sociedades foram dois trabalhos em grupo e 

provas. Economia do Ambiente foram duas provas e um 

seminário com relatório escrito em grupo. Por fim, língua inglesa 

houve um teste final.

Qual era o esquema de aulas? 

Havia aulas teóricas de duas horas cada. A matéria de financeira 

alem das aulas teoricas, havia aula prática com duração de duas 

horas também. O mesmo com comportamento organizacional, 

na qual as aulas práticas destinavam-se a apresentação de 

trabalhos.

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?

Trouxeram grande número de informações relevantes. Não tive 

grande dificuldade em acompanha-las. 

Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 

Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, Mentor/Buddy



Houve atividades de recepção/ 

integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 

pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim, tanto por entidade estudantil quanto pela faculdade.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

A maioria das minhas aulas haviam mãos estudantes nativos. 

Mas também tive oportunidade de conhecer estrangeiros.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Uns eram mais reservados que outros, mas fui bem recebida. 

Sim, estavam acessíveis forã de horário. Em caso de dúvidas, era 

só irmos ao gabinete ou enviar email.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Os portugueses são mais reservados, têm suas próprias turmas. 

No trabalho em grupo, não tive problemas. Conheci vários 

brasileiros, os quais mantive mais contato.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

Não tive problemas, levei roda a documentação ao consulado. 

Quando cheguei em Portugal, fui ao SEF e eles agendaram uma 

data para obter a prorrogação do visto para os seis meses. 

Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Tive que tirar visto para o período de seis meses.

Você morou em: Apartamento alugado - individual

Como foi o processo para conseguir 

moradia? Como você conseguiu o 

contato? Quando você começou a 

procurar?

Primeiro, reservei um pressionado pela internet por quinze dias, 

até encontrar um lugar definitivo. Depois, pedi ajuda da 

universidade, que me deram vários números e também sai 

procurando anúncios. Encontrei essa casa tipo apartamento com 

vários andares e a senhora alugava para estudantes. Ficava 

próximo a universidade, menos de 10 minutos a pé.

Foi necessário um pagamento 

antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 

permanecer por um tempo mínimo?

Tive que pagar o mês e mais um antecipado, pagamentos 

mensais. Fiz o contrato para os seis meses.

Qual a qualidade do alojamento em 

que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 

oferecidas?

Ótimo, havia limpeza semanal. Bem amplo e de boa localização. 

Próximo a faculdade, padaria, farmácia, ônibus, etc,

Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?
Sim.

O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Eu tive que fazer seguro. Fiz com cobertura para toda a Europa. 

Seguro Gta Travel Assistence

Você precisou usar o seguro saúde 

durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Não precisei usar o seguro.



Quais as condições climáticas que 

você enfrentou? 

Inicialmente muito frio e chuva. Em maio começou a esquentar 

um pouco. Nos meses de junho e julho fez mais calor.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Casacos de frio, agasalho e roupas leves para o período final.

Alojamento 200 mensal

Transporte
ia a pé para a faculdade. usava transporte pela cidade, cerca de 

50 euros.

Alimentação 360 mensal 

Outros 350

Total aproximado 960

Qual o valor do Programa de 

Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Acredito que tive uma grande experiência que vou levar pro 

resto da vida. Foram novas oportunidades e novos 

conhecimentos. Além de agregar ao meu desenvolvimento 

acadêmico e profissional, fiz novas amizades e conheci outras 

culturas.

Quais os conselhos e/ou dicas que 

você daria para os estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Tragam roupas de frio e calor, o clima esteve bem instável. 

Busque informações prévias sobre os locais. Disciplina nas aulas 

... Aproveitar o tempo vago para conhecer novos lugares e fazer 

cursos extras. Eu tive a oportunidade de fazer curso intensivo de 

ingles voltado ao ambiente de trabalho. E participar de eventos 

na faculdade.

Como você avaliaria a infra estrutura 

da Faculdade?

Adequada. Porém estavam com reforma nos banheiros, isto 

incomodou um pouco nas aulas, devido ao barulho das obras. 

Teve algum auxílio da Universidade 

para se registrar, se necessário?
Não houve necessidade.


