
País em que esteve: Portugal 

Universidade: Universidadde Lisboa 

Período de intercâmbio: 01/01/2010 - 01/07/2010 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
História do direito português 

Direito da Comunidade Européia 
Filosofia e política 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, me aproximou muito do direito português e pude estudar com mais 
tempo 

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

Consegui. Sim, a Universidade foi bastante solícita neste sentido. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Provas e trabalhos 

Qual era o esquema de aulas? 
Aula expositiva (como as brasileiras, com o professor titular) e aulas práticas ( 

estudo de caso) 

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? 

estou satisfeito com o aprendizado 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes, Centro 
esportivo 

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

a universidade apresenta boa infraestrutura 

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

Não houve. Se as atividades ocorreram, não chegou ao meu conhecimento. 

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

Estudantes nativos. Em portugal a maioria dos estudantes estrangeiros são 
brasileiros. 

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

Boa receptividade. Os professores nos recebiam em suas salas. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Os alunos, como os portugueses em geral, foram receptivos. 



Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

O visto fui um pouco burocrático na sua renovação. 

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

Tive que me registrar e não tive auxílio da Universidade. 

Você morou em: Alojamento da instituição de ensino 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Procurei as informações no site e fui até o serviço social.  

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

sim, além da caução 

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

Excelente 

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

Excelente 

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

Excelente 

Seu alojamento era próximo à 
universidade e/ou outros lugares 
de interesse? 

Sim, próximo da universidade e do metrô 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

seguro bradesco 

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

Não usei 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

frio abaixo de 10 graus 

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

casacos grossos 

Alojamento: 500 reais 

Transporte: 200 reais 

Alimentação: 300 reais 



Outros: 300 reais 

Total mensal aproximado: 1300 reais 

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

Aumentar o número de convênios diretos entre FDRP  e outras 
Universidades, o aluno de Ribeirão, apesar das boas mudanças que 

ocorreram de 2010 para cá, ainda se vê muito vinculado à AUCANI em SP. 

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

Mudou a maneira de encarar a universidade e a vida. 

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

Pegue matérias diferentes daquelas existentes na FDRP e, se possível, em 
outra língua. 

 


