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Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas
Introduction to Arbitration, Direito da União Europeia, 

Análise Económica do Direito e Economia Pública.

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

Sim, a carga horária total das disciplinas permitiu bom 

aproveitamento acadêmico aliado às outras atividades 

erasmus.

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?

Não houve dificuldades para realizar as matrículas nas 

cadeiras escolhidas, apenas tive a necessidade de 

realizar algumas opções em razão do conflito de horário 

entre cadeiras que eu pretendia fazer.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas?

Sempre há prova final escrita e anônima, com 

possibilidade de realização de atividades ou provas 

durante o semestre, a critério do professor, para compor 

30% da nota final, caso ajude.

Qual era o esquema de 

aulas?

Aulas teóricas. Em horários fora da grade havia a 

disponibilização de outras atividades complementares e 

aulas de dúvidas.

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? Ótimas.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?
Fui prontamente atendido em tudo o que precisei, são 

bastante atenciosos e eficientes.

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio? Ótima.



Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos? Sim. Houve atividades organizadas pelas faculdades e 

pela Liga Académica.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Estrangeiros. Há muitos brasileiros, então acaba 

formando mais amizades com eles e com outros alunos 

erasmus.

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?
Depende da personalidade do professor, mas em geral 

são acessíveis e flexíveis. Não precisa pisar em ovos.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?
São bastante receptivos, achei que teve boa integração e 

ajuda deles.

Como foi o processo para 

obtenção do visto? Fácil. É só fazer o pedido com antecedência.

Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Não foi preciso tirar o NIF. Consegui fazer tudo sem ele, 

mas algumas pessoas acham melhor tê-lo. É como se 

fosse o CPF.

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?
GTA

Você precisou usar o seguro 

de saúde internacional 

durante o período de 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre 

o atendimento.
Não.

Quais as condições 

climáticas que você 

enfrentou durante o 

intercâmbio?
O clima em Lisboa é bem tranquilo, não costuma fazer 

muito frio. O problema no inverno é que chove bastante.

Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?
Não precisa de muita coisa não.

Transporte 30 euros.



Alimentação Depende, mas dá para passar com uns 180 euros.

Moradia
350 euros. Está tendo um boom em Lisboa sobre 

moradia, principalmente estudantil, então é bom ficar 

esperto porque tem muitos preços abusivos.

Total mensal aproximado 800 euros.

Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados? O apoio foi sempre ótimo.

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?
Foi muito legal. Fiquei com dúvida/receio se iria ou não, 

mas foi ótimo.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Só vai, não precisa ficar pensando nos problemas que 

pode dar. Leva muita pasta de dente (eu acho um absurdo 

o preço lá).

Estilo da moradia Apartamento - República

Como foi o processo para 

conseguir moradia?
Foi fácil, peguei referência com estudantes que já tinham 

ido e fiquei no mesmo lugar.

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia? Sim.

Endereço Av. Elias Garcia, 130

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a 

moradia? Depende do andar, mas em média 10 quartos individuais.

Quantos banheiro possui?
Depende do andar, de 2 a 4.

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total? Depende do andar, geralmente de 10 a 12.

Quais desses itens possui?
Internet Wi-Fi, Máquina de lavar

Quais desses itens o quarto 

possui?
Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, 

Prateleira, Aquecedor

Quais desses itens o 

banheiro possui? Chuveiro, Toalhas

Quais desses itens a cozinha 

possui?
Geladeira, Freezer, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, 

Utensílios de cozinha, Armários

Tempo gasto da moradia 

até a universidade 15 minutos a pé.

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade 15 minutos de metro.



Facilidades próximas
Supermercados, Padarias, Quitandas, Bancos, 

Farmácias, Restaurantes, Pontos de ônibus/metro, 

Universidade, Parque

Moradia destinada a um 

gênero específico? Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Sim, eles mandaram uma lista com várias possibilidades.

Você utilizou sites ou 

grupos no Facebook para 

encontrar sua moradia? Não, mas existem muitos nesse sentido.

Contato do responsável https://lisbonrooms.com/pt/

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos?
Sim, a localização é ótima, tem tudo perto e o bairro é 

ótimo.

Outros comentários
Fica mais difícil se morar em algum lugar sem metro por 

perto.

https://lisbonrooms.com/pt/

