
País em que esteve: Portugal 

Universidade: Universidade de Coimbra 

Período de 
intercâmbio: 

2º SEMESTRE / 2016 

Forma de 
intercâmbio: 

Free Mover 

Foi com bolsa? Santander Universidades 

Disciplinas cursadas: Nenhuma, apenas para desenvolvimento de pesquisa científica. 

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente. 

Não se aplica 

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

Não se aplica 

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados 
nos cursos ou 
disciplinas? 

Não se aplica 

Qual era o esquema 
de aulas? 

Não se aplica 

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 
aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 
com o idioma? 

Não se aplica 

Como você avaliaria 
as disciplinas 
cursadas na 
faculdade? 

Não se aplica 

Quais facilidades 
eram oferecidas pela 
instituição de 
ensino? 

Acesso livre ao acervo da biblioteca, diversas salas de estudo, internet, impressão e 
scanner em todas as salas de estudo e de consulta ao acervo bibiliográfico 

Como você avalia a 
infraestrutura da 
instituição de ensino 
onde você realizou o 
intercâmbio? 

A infra-estrutura era adequada às necessidades. Como a Universidade é bastante antiga, 
havia alguns problemas de facilidades, mas nada que comprometesse o propósito do 

intercâmbio. 

Houve atividades de 
recepção/integração 
para os estudantes 
estrangeiros? Em 
caso afirmativo, tais 
atividades foram 
organizadas pela 
universidade ou por 
alunos? 

Não se aplica 

Você teve mais 
contato com 
estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 
Comente. 

Brasileiros, sobretudo pesquisadores de pós-graduação. 



Como foi a 
receptividade dos 
professores? Eles 
eram acessíveis fora 
do horário normal de 
aulas? 

Não se aplica diretamente, mas o Professor Orientador foi muito atencioso. 

Como foi a 
receptividade pelos 
alunos locais e 
estrangeiros? 

Não se aplica 

Como foi o processo 
para obtenção do 
visto? 

Não foi necessário. 

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 
Em caso afirmativo, 
comente como foi 
esse processo. 

Não 

Qual era o tipo da sua 
moradia? 

Alojamento 

Como foi o processo 
para conseguir 
moradia? 

Foi fácil, tendo em vista que se tratava de estabelecimento privado, que foi indicado por 
outra aluna que já se hospedou neste local. 

Foi necessário um 
pagamento 
antecipado pela 
moradia? 

Sim 

Em relação aos 
aspectos a seguir, 
avalie sua opinião 
sobre o seu 
alojamento numa 
escala de "Excelente" 
a "Péssimo": 
[Limpeza] 

Bom 

Em relação aos 
aspectos a seguir, 
avalie sua opinião 
sobre o seu 
alojamento numa 
escala de "Excelente" 
a "Péssimo": 
[Conforto] 

Indiferente 

Em relação aos 
aspectos a seguir, 
avalie sua opinião 
sobre o seu 
alojamento numa 
escala de "Excelente" 
a "Péssimo": 
[Facilidades 
Oferecidas] 

Excelente 

Qual seguro de saúde 
internacional você 
adquiriu para seu 
intercâmbio? 

AssistCard 



 

Você precisou usar o 
seguro de saúde 
internacional durante 
o período de 
intercâmbio? Em 
caso afirmativo, 
comente sobre o 
atendimento. 

Sim, foi muito fácil. Liguei para a central no domingo, e na segunda já tinha uma consulta 
marcada em especialista, que me atendeu antes do horário marcado e foi muito atencioso. 

Quais as condições 
climáticas que você 
enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Inverno 

Que roupas você 
aconselha que sejam 
levadas para o 
mesmo período? 

Segunda pele (primeira camada) + lã ou algodão + casaco corta vento 

Transporte 1,9 por dia (ida e volta) 

Alimentação 
7 a 9 euros em restaurantes (com bebida, prato principal e sobremesa ou entrada) ou 2,4 

euros pela refeição social (espécie de "bandeijão", mas com muitas opções: 
https://www.uc.pt/sasuc/Pesquisa_Rapida/Alimentacao/CANTINAS/Refeicao_Social_Dieta) 

Moradia 322 - mês 

Total mensal 
aproximado 

700 (com tranquilidade e viagens locais) 

Que sugestões você 
faria para que os 
serviços prestados 
pelo International 
Office FDRP/USP 
fossem 
aperfeiçoados? 

Acredito que o IO faz o máximo que pode, indo além até de suas competências, o que 
ajuda bastante os intercambistas! Acredito que criar um "banco de informações" sobre os 
locais que os alunos da FDRP já estiveram ajudará bastante, tendo em vista que a maior 

dificuldade é sempre moradia. 

Qual o valor do 
intercâmbio para sua 
vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional? 

Para vida pessoal, foi muito gratificante a experiência de realmente se ver sozinho, e saber 
lidar com o orçamento. Acadêmica e profissionalmente foi fundamental, pois estabeleci 
bons contatos e tive acesso a uma forma de pesquisa bastante séria, com extremo rigor 

metodológico, além do contato com o Professor António Pinto Monteiro, que é exemplo de 
seriedade e humanismo. 

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

- Sempre verificar quais os descontos para "jovens" (até 25 anos) 
- Cuidado que nem todos os locais em Portugal aceitam cartões VTM ou internacionais 


