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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Escolhi a Universidade do Porto porque é a mais importante Universidade portuguesa e com 
uma importante área de estudos urbanos e cartográficos que muito me interessam, e o 
idioma em comum também pesou nessa decisão 
Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não posso dizer que foi uma tarefa fácil, lidar com um site diferente e com termos no 
português de Portugal foi um pouco complicado 
O site da universidade é intuitivo? 
 
Eu acho o Júpiter mais intuitivo, mas pode ser mera sensação e questão de se acostumar. 
Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Não precisei nem traduzir documentos nem viajar para outro estado 
Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Eu mantive aqui uma conta aberta com o valor da bolsa que recebi, saquei uma pequena 
quantia e troquei numa casa de câmbio para os gastos iniciais. O envio de dinheiro posterior 
fiz via 'Transferwise' 
Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
No caso português um acordo bilateral permite aos brasileiros o mesmo tratamento de um 
nativo nos hospitais do país, portanto eu usei apenas o famigerado PB4 
Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Fazendo uso do site "Mundi" sempre uso ele para passagens aéreas e via de regra são mais 
em conta, mas não é nada extraordinariamente barato 
A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A Universidade ofereceu moradia no conjunto estudantil mas eu optei por alugar o quarto 
de uma casa próximo da Universidade, porque o valor do aluguel era mais barato que o 
valor cobrado pela moradia estudantil 
Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Eu sou muito básico então me concentrei em itens de higiene porque são caros na Europa, 
levei poucos calçados e optei por comprar roupa de frio lá, porque lá de fato as roupas de 
frio protegem do frio, ao contrário dos agasalhos que compramos aqui que servem mais 



para estética do que para conforto térmico. Coloquei as peças de roupa indispensáveis e 
meu computador 
Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Eu deveria ter juntado um pouco mais de dinheiro, talvez. Mas no geral eu não tenho 
nenhum arrependimento nesse sentido 
 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Sim, foi necessário fazer o equivalente a um "CPF" português e abrir uma conta bancária 
para transferir meu dinheiro aos poucos, conforme necessário 
Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, precisei 
Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, muito fácil, na rua mesmo como no Brasil 
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? 
 
Morei a 15 minutos a pé da Universidade. Aluguei um quarto numa casa com 4 quartos e 
portanto dividi o aluguel com mais 3 rapazes. Encontrei a vaga pelo Facebook, fiz a visita e 
fechei um acordo com a dona do imóvel 
Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Existe um plano para estudantes sim, mas para mim não era viável e por este motivo não o 
fiz. Se chamava "andante" e custava 23 euros mensais com uso ilimitado dentro de 
determinadas "Zonas", quanto maior o número de zonas mais caro o plano 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, duas 
A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Ofereceu curso de idiomas mas eram todos pagos, e bem caros 
Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Sim, pude assistir aulas e isso foi muito importante. Lamentavelmente fui obrigado a me 
matricular em mais uma matéria que eu não queria, para cumprir com pré-requisitos deles 
que em nenhum momento me foi comunicado aqui no Brasil 
A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim, possuía porém a comida (para nós que somos da USP) não era boa e o valor não 
compensava, usei poucas vezes em situações de emergência. A quantidade semelhante ao 
prato da USP custava algo como 3 euros 
Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Sim, um "plano de saúde" de 2 euros ao chegar, pago na tesouraria da Universidade 



Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, se chama Sigarra 
Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
O grau de exigência é infinitamente menor que o que sofremos na USP, provas e trabalhos 
bem razoáveis e a relação com os professores era levemente conflituosa por uma questão 
de pequenos preconceitos e posturas, tanto da minha parte quanto da parte deles 
A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Se possui não fui informado ou não conheci 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Sim, das 4 matérias 3 foram ministradas em inglês porque a UE determina que na presença 
de um não falante do idioma local a aula deve ser ministrada no idioma universal 
Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Difícil, a relação dos brasileiros com os portugueses é bastante bizarra porque já fomos um 
povo só, então foi bem complicado compreender e entender o comportamento deles, mas 
conforme os meses passam as coisas começam a melhorar 
Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
A paranoia de não reprovar para não ter que devolver o dinheiro da bolsa, isso me levou a 
picos de estresse e ansiedade, também foi muito difícil me relacionar com os portugueses 
(no início) 
A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Ocorreu um evento na Reitoria onde portugueses receberam os estudantes estrangeiros 
mas nada além disso 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, ela foi razoável mas eu vivi literalmente no limite para não passar necessidades 
Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
200 euros mensais considerando todos os gastos, incluindo alguns pequenos luxos 
Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Não exerci 

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? 
 
Eu aconselharia os alunos interessados a se esforçarem mais (do que eu ) para romperem a 
introspecção dos portugueses, eles realmente são difíceis de contatar mas depois de ganhar 
intimidade são muito gentis e sempre que puderam me ajudaram muito. Eu não aconselho 



alugar casa/quarto à distância, espere para chegar lá. Basicamente é isso mas o campo dicas 
é muito amplo eu poderia escrever por horas aqui, estou disponível para sanar possíveis 
dúvidas de alunos que precisem 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, tive. Eu visitei a Inglaterra (uma amiga de infância vive lá e me pagou tudo), de lá fui até 
a Bélgica de ônibus, da Bélgica para a França também de ônibus e de ônibus para a Espanha 
e depois o Porto, tudo de ônibus. Conheci também a capital portuguesa e algumas cidades 
em trabalho de campo, à convite de um professor português que é amigo de um professor 
aqui da USP e que meio que me adotou, me levando para muitos campos nos quais eu 
sequer estava inscrito nas disciplinas 
Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Eu recomendo explorar a zona da Ribeira inteira, a pé mesmo. Ir para as praias próximas 
para Gaia, para a Capela do Senhor da pedra que é um lugar muito especial e que pouca 
gente vai, as praias do Espinho, o farol de Felgueiras são todos lugares muito bonitos e 
calmos, bons para refletir e são passeios baratos ou até grátis que você pode fazer a pé ou 
de transporte. Conheçam as ilhas (cortiços) do Porto, lá você vai ter contato com os 
portugueses de fato, gente trabalhadora e banal que não aparece nos cartões postais 
 


