
País de destino Portugal 

Cidade de destino Lisboa 

Universidade Universidade Nova de Lisboa 

Período de intercâmbio 8° SEMESTRE / 4° ANO 

Forma de intercâmbio Convênio FDRP 

Foi com bolsa? Não fui com bolsa 

Disciplinas cursadas 

Programação para Juristas 
Sistemas Jurídicos Comparados 
Direito da Igualdade Social 
Legal English 
Direito e Tecnologia 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

A quantidade de matérias foi adequada, todas ficaram 
agrupadas de segunda a quinta. Como a presença não 
era obrigatória em nenhuma das aulas, os professores 
passavam muitos textos e atividades complementares, 
então, dessa forma, eu tive mais tempo em casa para 
finalizar os exercícios extras. 

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

Consegui me matricular em todas as matérias que eu 
queria, inclusive a cadeira que estava com lotação de 
turma começou a ser ministrada por vídeo, então eu 
consegui cursar com a ajuda da universidade. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Avaliações objetivas (testes) 
Redações complementares para casa 
Provas discursivas no final do semestre 
Desenvolvimentos de algorítimos em grupo e sozinho 
Participação em aula (apenas para legal english) 

Qual era o esquema de aulas? 

EAD - aulas completamente expositivas (Sistemas 
Jurídicos Comparados) 
Discussões e propostas de resolução de casos em sala  
Aulas puramente expositivas de Direito e Tecnologia 
Aulas práticas de programação 

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? 

Excelentes, os professores eram didáticos, sempre 
disponíveis após a aula para discutir alguma dúvida 
específica e sempre disponibilizavam todo o material 
necessário para estudo. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

A Academic advisor sempre estava disponível para sanar 
dúvidas; biblioteca completa com as doutrinas 
necessárias para as matérias cursadas. 

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

Excelente  

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

Especificamente para estrangeiros não, as atividades 
eram para os novos integrantes da Universidade e se os 
estrangeiros quisessem podiam participar. Foram 
organizadas por alunos. 



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

Estrangeiros, não passava muito tempo na universidade 
além das aulas e na moradia que eu residi não tinham 
nativos. 

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

A receptividade foi muito boa, sempre acessíveis fora do 
horário normal das aulas. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Se você não participava do trote organizado pelos alunos 
no começo do semestre os alunos locais e estrangeiros 
não faziam questão alguma de socializar.  

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Extremamente complicado, devido a demora para receber 
a carta de aceite da universidade (documento necessário 
para aplicação do pedido de visto) o meu visto ficou 
pronto 5 dias antes de eu ir. O consulado pede até 180 
dias de antecedência. 

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

Não 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Porto Seguro  

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

Sim, apenas uma vez. O atendimento foi excelente, tive a 
opção de ser atendido em casa ou ir para um hospital 
particular. Fui para o hospital, atendimento em menos de 
15 minutos e não tive que pagar por nada, o atendimento 
24h da Porto Seguro autorizava os exames no momento 
que era enviada a solicitação e a partir daí já começavam 
os tratamentos. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Assim que cheguei, no final de agosto, as temperaturas 
estavam muito elevadas, com o passar dos meses a 
temperatura caiu, mas nunca chegou ao negativo. Toda 
semana choveu pelo menos um dia. 

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

Shorts e camisetas para os primeiros meses. Calça jeans, 
suéter e moletons para o resto do tempo. 
Uma jaqueta impermeável. 

Transporte 50 euros 

Alimentação 250 euros 

Moradia 300 euros 

Outros gastos. Especifique.  Esportes (academia e tênis) - 85 euros 

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

Não tenho sugestões, todo o processo foi bem rápido e a 
equipe do International Office FDRP/USP estava sempre 
disponível para tirar dúvidas e auxiliar com o processo de 
transição. 

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida pessoal? 

Foi muito enriquecedor, como eu sempre morei com os 
meus pais foi uma experiência de extremo crescimento 
pessoal. 

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

Sair um pouco da zona de conforto escolhendo matérias 
que não tem domínio e equilibrar com passeios para 
conhecer a cidade e outros países da Europa. 

Estilo da moradia Apartamento - República 



Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Simples, peguei indicações dos outros alunos que já 
tinham ido para Lisboa e que estavam lá. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Sim, foi necessário adiantar o último mês de aluguel. 

Endereço Avenida Elias Garcia, 120. 

Tipo de quarto Compartilhado 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

11 

Quantos banheiro possui? 3 

Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

12 

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

Quais desses itens o quarto 
possui? 

Cama de solteiro, Cama de casal, Escrivaninha, Guarda 
roupas, Lençois, Prateleira, Aquecedor, TV e sofá 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Espaço para coisas pessoais, Toalhas 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

Geladeira, Freezer, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, 
Utensílios de cozinha, Armários 

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

20 minutos andando  

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

15 minutos de metrô 

Facilidades próximas 

Supermercados, Padarias, Quitandas, Bancos, 
Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos de ônibus/metro, 
Shopping, Universidade, Parque 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Sem restrição 

Mais detalhes  
A universidade estrangeira 
ajudou nesse processo? 

Ajudou somente para os meses de dezembro a fevereiro, 
nos quais me mudei para a residência da universidade 

Você utilizou sites ou grupos no 
Facebook para encontrar sua 
moradia? 

Não 

Contato do responsável alojamento@unl.pt 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

A moradia da universidade sim, está próxima de tudo que 
é necessário, tem lavanderia, eles fazem a troca de roupa 
de cama. Porém é necessário comprar todos os utensílios 
de cozinha. 

Outros comentários 

Procurar sempre lugares próximos do metrô (Campo 
Pequeno e Saldanha), essa região tem vários 
supermercados, centros comerciais, restaurantes, cafés e 
facilidade de locomoção para qualquer parte da cidade. 

Total mensal aproximado 1200 euros 

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida pessoal?  

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida acadêmica? 

Elevado, tive a oportunidade de cursar aulas que não são 
oferecidas na FDRP/USP e que são muito atuais. 

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida profissional? 

Muito alto, principalmente em relação ao curso de 
programação focado para o mundo jurídico, matéria que 
eu não tenho conhecimento de ser oferecida em qualquer 



lugar do Brasil como matéria obrigatória. 

Telefone para contato (16) 981337722 

Endereço de e-mail gabrieltakamiya@gmail.com 

 


