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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2014] 

 

 

Nome do aluno:   Camilla Gambarra Moreira 

E-mail (caso queira ser contatado por outros alunos):   camillagambarra@hotmail.com 

Sua idade no período de intercâmbio:  21 

Período de intercâmbio: De Jan/2014 a Julho/2014 

Universidade Anfitriã:    Universidade da Coimbra  

Cidade:   Coimbra   

País:   Portugal   

 

 Sobre o local (cidade/país) 

 

A cidade onde você morou ficou acima ou abaixo das suas expectativas iniciais? Por que/Em 

que aspectos?  

  Acima. Coimbra é uma cidade estudantil, logo a ‘vida’ da cidade é baseada na Universidade. 

Há sempre muita coisa pra se fazer, os cafés estão sempre cheios de jovens, há muitas festas 

em bares e repúblicas e muitos lugares para visitar. A beleza dos lugares e a receptividade do 

povo realmente encanta qualquer um.    

 

Fale sobre a temperatura. Tente comparar com o nosso clima.  

   Meu intercâmbio foi realizado durante o finalzinho de inverno, e por isso senti bem a 

diferença do clima, quando comparado com João Pessoa. Logo depois, começou a primavera, 

o clima é quente e fresco, há muito sol e a temperatura se baseia em 23°/26°C, caindo à noite 

para 10°/15°C. O verão é extremamente quente, chegando a até 40°c/42°C, e o clima fica 

extremamente seco.   

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 

  O acolhimento dos estudantes portugueses e intercambistas, sempre prestativos e solidários.   

 

Quais as maiores dificuldades que você teve (língua, custos, moradia, alimentação, amizades, 

etc.)?  

 Não tive nenhuma dificuldade.    

 

 Sobre o custo de vida 

 

Qual foi o custo total (aproximado) da sua viagem e da passagem aérea (indicar em 

separado)?  

  O custo aproximado da minha viagem foi de 35 mil reais, e a passagem aérea (ida e volta) 

custou 2 mil e setecentos reais. Vale ressaltar que além dos gastos com a passagem, ainda se 

gasta em média mil reais para tirar o visto.   
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Qual você acredita poderia ser o custo mínimo desse seu intercâmbio (economizando ao 

máximo em gastos com viagens, compras, refeições sofisticadas)? 

   20 mil reais   

 

Onde você ficou hospedado? Quanto custou? Você recomenda este alojamento?  Forneça 

características do local bem como forma de contato, se possível.  

 Aluguei um quarto, pelo valor de 200 euros com internet e aquecedor, sem as demais contas 

inclusas, no bairro de Cellas, muito próximo a faculdade e muito bem localizado. Ficava 

próximo a banco, ao supermercado mais barato de Coimbra, ‘Pingo Doce’, tinha diversas 

lojas próximas, paradas de ônibus, e a senhoria, pessoa responsável pelos aluguéis, era um 

amor de pessoa, muito gentil e solícita. O apartamento era muito novo e todo equipado, e 

possuía mais 3 quartos além do meu, todos alugados por brasileiros. As demais contas se 

resumiam a água e energia elétrica e davam basicamente 200/250 euros para ser dividido 

pelos 4 moradores do apartamento. Ainda se gastava em média 90 euros com o gás, utilizado 

para cozinhar e para aquecer a água do chuveiro.  

 

Onde você fazia/fez suas refeições? Quanto custava um almoço, um lanche, etc.? 

  Na Universidade de Coimbra existe vários refeitórios espalhados nos centros de ensino, e se 

paga relativamente barato por um menu completo, com direito a um pão, uma prato, a 

depender do cardápio do dia, uma fruta ou iogurte, e água, custava 3/4 euros a depender da 

cantina. A comida no supermercado é relativamente mais cara que no Brasil, principalmente 

carne, mas há muitas promoções, e, pesquisando, não sai caro comer bem. Coimbra está 

cercada de cafés e restaurantes, onde se come muitíssimo bem, e os preços variam a depender 

do local.  

 

Como você se locomoveu na cidade? Qual o custo da passagem do 

ônibus/metrô/trem/taxi/aluguel de bicicleta?  

   Sempre a pé, taxi ou de ônibus. A cidade é pequena, por isso da pra fazer muita coisa a pé, e 

para lugares mais distantes, fazia uso do ônibus. Pode-se fazer um cartão, e a quanto mais 

passagens se compra, mais barata ela fica. Um problema é que muitas linhas param de circular 

cedo, e por isso, algumas vezes fiz uso do taxi, e saia em torno de 4/5 euros, pois pelo fato da 

cidade ser bem pequena, é tudo muito perto.  

 

Como estudante você encontrou facilidades (preços reduzidos, entradas gratuitas)? Quais? 

  Os estudantes que possuem a carteirinha de estudante encontram benefícios, desde desconto 

em festas ESN, a descontos nas cantinas da universidade, no tour da faculdade, visitação a 

pontos turísticos de Coimbra.   

 

 No âmbito acadêmico: 

 

Quais os pontos positivos sobre seu período de estudos no exterior?  

  Morar em outro país já é em si uma aventura, ter que se acostumar com uma nova rotina, 

outra cultura, estar longe da família. O intercâmbio foi um período de intenso aprendizado, 

que não se limitou apenas ao estudo de Direito Português, mas a conquista de independência, 

novas amizades.   
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Quais os pontos negativos (ou dificuldades) sobre seu período de estudos no exterior?  

  Perder o período no meu curso, na UFPB, quando retornei ao Brasil, pois a coordenação não 

permite aos alunos que voltaram do intercâmbio cursar cadeiras que não possuem pré 

requisito, e dentro do seu limite de horas aula semestral, em um outro turno que não o seu.    

 

Liste (outras) informações relevantes sobre as atividades (acadêmicas) desenvolvidas no 

período de estudos. 

  As provas, a depender da matéria, se dão de um modo bem diferente, são todas no final do 

período, cerca de um mês sem aulas, só para exames, e todos se dão oralmente com o 

professor e seus auxiliares.  

 

 No aspecto pessoal 

 

Durante o seu período de intercâmbio, do que você mais sentiu falta com relação à sua vida 

no Brasil? 

  De algumas facilidades como ter carro, empregada doméstica em casa, e da comida.    

 

Agora que está de volta ao seu país, do que mais sente/sentirá falta com relação à sua vida 

fora do Brasil?  

   Tudo.   

 

Relate a sua experiência mais marcante (positiva E negativa) vivida durante o seu período de 

intercâmbio. 

 

POSITIVA:   x    

 

NEGATIVA:          

 

 


