
 

INSTITUIÇÃO Universidade Autónoma de Lisboa 

PAÍS PORTUGAL 

PERÍODO DO INTERCÂMBIO 1º 2019 

ALUNO Thaina Alves Salerno 

E-MAIL thainasalerno@gmail.com 

 

ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Entre as universidades em países de língua portuguesa, tive como critério de escolha as 
disciplinas disponíveis e as condições de moradia nas cidades de cada universidade (no meu 
caso, as opções eram Lisboa e Évora). 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, o site da universidade tinha uma lista de disciplinas. No entanto, algumas das que 
escolhi não estavam sendo oferecidas no semestre (e isso só foi comunicado na primeira 
semana de aulas), então tive que escolher outras. Mas não foi nenhum problema. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Sim. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Foi a parte mais difícil, para mim. São muitos documentos a providenciar antes de fazer a 
solicitação (como passaporte, seguro saúde, etc.), o processo todo demora bastante. O 
consulado não recebe as pessoas pessoalmente e é difícil conseguir ser atendido por 
telefone para tirar dúvidas. Não foi preciso traduzir nada nem viajar para outro estado. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Levei uma parte em espécie e uma parte em um cartão de viagem (Itaú Travel Money). 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Tirei o PB-4, um documento gratuito emitido pela Ministério da Saúde. É preciso apostilar 
(R$120,00). 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Pelo aplicativo Skyscanner, é possível acompanhar o preço das passagens e comprar quando 
eles caem um pouco. Comprei passagem apenas de ida e durante o intercâmbio fui 
acompanhando os preços para comprar a volta. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade não tinha moradia estudantil, contratei por conta própria. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
De fevereiro a agosto, período que estive lá, peguei um pouquinho de frio no começo e 
muito calor no final. Por isso, é bom levar um pouco de roupa para cada estação, mas sem 



exagero. Recomendo também levar produtos de higiene daqui, pois é muito mais barato 
que lá (sabonete, pasta de dente, cremes, shampoo, condicionador). 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Acho que não! 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Não 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim e foi fácil. A WTF tem vários pacotes de internet super baratos (10€ por trimestre!) e 
bons para jovens até 25 anos. 

Caso não tenha fechado a moradia ainda no Brasil, nos conte como foi a escolha do lugar 
onde ficou. Morou sozinho ou com outros estudantes? Ficou perto da universidade? 
 
Tive ajuda de conhecidos em Portugal, que me acolheram. Não morei com outros 
estudantes, morei apenas com mais uma pessoa. Fiquei longe da universidade, mas pelo 
preço valeu a pena. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Apesar de morar longe, eu chegava na universidade em 50 minutos (aqui em SP eu demoro 
1h40...). O transporte é bom. O passe mensal tem um valor fechado e vale para tudo 
(ônibus, metrô, trem, elétrico...), viagens ilimitadas por dia. Tem uma modalidade de passe 
municipal (apenas para 1 município) e metropolitano (para 18 municípios). Eu usava este 
último para poder passear (40€ por mês). Só havia desconto para estudantes até 23 anos. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, houve uma reunião. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Havia um auxílio após as aulas para alunos de intercâmbio que não eram de países de língua 
portuguesa. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Tive que escolher as disciplinas pelo nome apenas, pois não haviam programas detalhados 
disponíveis. Mas havia um tempo de manobra para trocar as disciplinas caso quisesse fazer 
outros cursos. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. Era em torno de 4-5€. Eu fazia compras no mercado (Pingo Doce) e almoçava em casa 
antes de ir para a aula para economizar. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 



Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, um sistema para ver as disciplinas matriculadas e as notas. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Achei o grau de exigência bem inferior ao da USP. Mas o formato de avaliação era bem 
semelhante (resenhas, seminários, trabalhos...). Os professores foram bem atenciosos e 
preocupados com minha integração. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Sim, mas não fiz uso. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
O começo foi estranho, mas em pouquíssimo tempo já me sentia totalmente adaptada e 
tinha uma rotina. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Não tive grandes problemas durante. Para mim o mais difícil foi o antes (processo seletivo, 
bolsa, passaporte, seguro, visto...). 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Não. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, recebi. Complementei com meu dinheiro, pois antes de ir já gastei uma parte com 
passagens, passaporte, visto, seguros, documentos registrados em cartório, etc. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Para os gastos fixos, em torno de 400€. 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Não. 

DICAS 
Quais dicas/sugestões você daria para os alunos da FFLCH interessados em fazer 
intercâmbio nessa universidade/país? O que fazer? O que não fazer? 
 
Antes, organizar-se bem. Informar-se. Fazer listas com todos os documentos necessários 
para cada coisa. Levar cópias. Durante, ouvir bastante. Conhecer os portugueses, pegar 
dicas com eles. Passear bastante, tem muita programação cultural gratuita. Seguir páginas 
locais para saber dos eventos. Não ter vergonha de perguntar. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 



 
Sim. É muito fácil viajar dentro de Portugal (de ônibus, de trem...). Por isso, além dos pontos 
turísticos mais famosos de Lisboa, conheci muitas cidades, de norte a sul. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Recomendo que conheçam o norte do país e as aldeias históricas. A vida lá é bem diferente 
das "grandes" metrópoles como Lisboa, é bastante rural, cheia de tradições. É muito 
interessante. 

 


