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Dados do Intercâmbio 
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Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

Laboratório 3D II 

Multimedia e Jogos 

Animação e Grafismo Digital 

 

 

 

 

 

 

 

2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando 
quais foram as dificuldades/desafios enfrentados: 
 
Laboratório 3D II foi de longe a matéria mais desafiadora do programa, além de não 
possuir um computador muito potente para acompanhar as aulas, não tinha o 
domínio do software utilizado durante o curso (Blender 3D). Apesar das dificuldade, 
depois de conversar com o professor responsável, ficou acordado que traduziria o 
conteúdo das aulas e trabalhos para o software que tenho domínio (Cinema 4D) e 
assim consegui acompanhar as aulas e aprofundar conceitos, mesmo que por conta 
própria, sempre com a supervisão do professor. Foi uma experiência intensa de 
aprendizado de software. Um misto de tutoria com autodidatismo. 
 
Em animação e Grafismo Digital o software explorado foi o After Effects da Adobe. 
Como tinha alguma familiaridade com o software o início do semestre foi um tanto 
redundante, mas no decorrer das aulas pude, através dos trabalhos, aperfeiçoar 
meus conhecimentos com relação a animação de gráficos digitais, roteiro de 
animação e direção de arte. 

 
Multimedia e Jogos foi a disciplina que mais gostei, não só pelo lado prático no 
desenvolvimento de um jogo como trabalho final, mas a abordagem teórica que o 
professor trouxe sobre o assunto. As aulas eram ministradas em inglês e, por fazer 
parte do penúltimo semestre do curso, tive contato com alunos um tanto mais velhos, 
o que rendeu ótimas discussões sobre o caráter midiático dos jogos. 

 



3) Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Por quê? Houve algum tipo 
de auxílio por parte da universidade a esse respeito (Academic Advisor)? 
 
Não consegui me matricular em algumas das matérias que queria, pois o meu período 
intercâmbio coincidiu com a troca do currículo do curso de audiovisual, então algumas 
matérias não estavam mais disponíveis assim como outras não haviam sido 
introduzidas, apesar de constarem no programa. No entanto quem era intercambista 
podia assistir diversas matérias para, dentro do período  de um mês fechar, uma grade 
curricular definitiva. 

 

4) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 

 
Como as 3 disciplinas tinham muitos trabalhos práticos, achei o número ideal, até por 
conta do computador que levei. Ele não era potente e foi um tanto difícil acompanhar as 
aulas de 3D por uma questão de hardware. 

  

5) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 

 
O conteúdo foi muito bom, correspondeu às expectativas na maior parte do programa. 
As aulas de animação no entanto eram um tanto básicas no começo, e como eu já tinha 
uma bagagem de outros cursos o conteúdo ficou redundante.   

 
6) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas 
alternativas sejam necessárias. 

(    ) Testes/provas                         

(x) Trabalhos em classe 

(    ) Monografia individual ao final do período   

(    ) Monografia em grupo ao final do período 

(x)Outras (especifique): Em 3DII foi exigido diversos “renders” (trabalhos em vídeo) ao 
longo do semestre, assim como nas aulas de animação. O trabalho final da disciplina de 
Multimedia e jogos foi o desenvolvimento em grupo de um jogo online.  

 
7) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 
(x) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 

(   ) Palestras/conferencias de professores convidados 

(x) Aulas dialogadas e debates mediados pelo professor da disciplina. 

(   )Outra (especifique): 

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
8) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 
(    ) Biblioteca    (x)  Restaurantes/ Lanchonetes 

(x) Computadores   (    )  Centro Esportivo 

(    ) Alojamento   (    )  Tutor 

(    ) Outras: 

 
9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      ( x) 
Não 
Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades.  

______________________________________________________________________ 
 



10) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a 
seu curso na  ECA? Por quê? 

É muito difícil fazer uma comparação pois não há no meu curso da ECA matérias com 
um teor prático tão expressivo. Levando isso em consideração eu digo que a qualidade 
é superior, no entanto a abordagem teórica ficou a desejar. 

 

Parte II - Integração 

1) Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? 
(x) Sim    (      ) Não 

 
Se a resposta for afirmativa, responda: 

a) Quem as organizou? 

O próprio departamento de relações internacionais do IPL. 

b) Como foram?  

Uma palestra simples como todos os intercambistas daquele semestre, em sua maioria 
do Erasmus, onde nos foi apresentado alguns coordenadores, o calendário escolar e 
algumas especificidades dos programas curriculares.  

 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com estrangeiros? 

Os estudantes nativos eram muito reservados e tive pouco contato, principalmente as 
classe mais jovens do primeiro e segundo ano. Nas aulas de Multimedia e jogos foi 
onde tive mais contato com estrangeiros e os portugueses eram mais solícitos.  
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Os professores eram ótimos e profissionais, sempre dispostos a ajudar, inclusive fora 
do horário de aula e por email. 

 
4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em 
que estudou? 

Aparentemente não.  

 

Parte III – Documentação  

1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
O IPL demorou MUITO para enviar a carta de aceite, e isso atrasou um pouco a 
emissão do meu visto. Uma dica que eu dou para futuros intercambistas é já juntar 
todos os documentos necessários para assim que a carta chegar enviar toda a 
documentação. 
 
2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

 
Portugal dá um período de 3 meses para regularizar a situação de estudante 
estrangeiro mediante a entrevista e o pagamento de uma taxa. 

 
3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
Não precisei fazer nenhum documento. 

 

Documento Valor da taxa 

  



  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

( x )Individual          (   )Compartilhado 

 
a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Não havia permanência mínima. 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e 
facilidades oferecidas? 

O apartamento era incrível! Contava com cozinha equipada e aquecimento para os 
períodos frios. Eram 5 quartos individuais, cada um com seu banheiro. A limpeza das 
áreas comuns (sala, cozinha e lavanderia) era feita semanalmente por uma diarista 
enquanto que a limpeza dos quartos e banheiros era feita pelos próprios moradores.  
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 

O apartamento era consideravelmente longe do campus, cerca de 50min (metrô mais 
caminhada). No entanto era muito próximo do centro, ficava colado na estação Anjos do 
metro e contava com uma infraestrutura invejável no bairro, desde mercados, padarias 
até cabeleireiro. Morar longe do campus foi uma escolha consciente, pois a região do 
Benfica é longe do centro e de difícil acesso, caso precise me locomover pela cidade.  
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (x) Sim   Não ( ) 

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Em dinheiro. 

 
 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

No começo, entre fevereiro e março, era um tanto frio (cerca de 8ºC ˜ 15ºC), mas fui 
instruído a não levar muitas roupas pesadas, pois, caso precisasse poderia comprar lá 
(e foi o que eu fiz). De abril até julho a temperatura apenas subiu, chegando na casa 
dos 30ºC! 

 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Vá preparado(a) para um pequeno período de frio, mas saiba que depois haverá uma 
onda de calor intensa. Leve roupa de banho, tem praia. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a 
viagem?  
O sistema único de saúde do Brasil tem um convênio com sistema público de saúde de 
Portugal, mas apesar de ter pedido esse documento contratei o seguro viagem da Porto 
Seguro. 



 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve 
problemas de atendimento? 

Sim! Contrai uma infecção alimentar severa e fiquei alguns dias bem mal. Acionei o 
seguro durante a noite e no dia seguinte já tinha consulta marcada num hospital 
particular. O atendimento foi tranquilo, só os remédios que eram muito muito caros. 

 

 

Parte VII – Custos 

1) Você recebeu algum tipo de Bolsa de Estudos para realizar seu intercâmbio? (  )Sim  
(x)Não 
    Se sim, qual? 
_______________________________________________________________ 

Transpor
te para o 

país 
(passagen
s aéreas 

ida e volta) 
R$ 

Moradia 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

R$ 

Transpor
te 
na 

cidade 
(média de 
gastos por 

mês) 

 R$ 

Alimenta
ção 

(média de 
gastos por 

mês)  
 

R$ 

Taxas 
escolare

s/ 
Outras 
taxas 

Seguro-
Saúde  

 
 
 

R$ 

Total de 
gastos 

aproxima
do para o 
período 

R$ 

cerca de 
2500 

dólares 

350 
euros 

37,50 
euros 

70 euros -- 2500 30 mil 
reais 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 4,20 reais para 1 euro. 
 
 

Conclusão 

1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para 
sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 

Tendo em vista minha formação acadêmica, no intercâmbio pude vivenciar a dimensão 
prática que tanto almejei na minha formação na USP. Os conhecimentos que adquiri 
nas aulas de animação e 3D somaram com diversos outros cursos, o que acabou 
refletindo tanto no âmbito profissional quanto na escolha do tema do meu TCC. Já  
quanto ao pessoal, a evolução é imensa, sobretudo quando o assunto é 
amadurecimento. A experiências de morar só em outro país com outra cultura é 
libertadora! 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o 
mesmo lugar em que você esteve? 

Moradia em Lisboa não parece ser um problema muito difícil de se resolver. Há diversos 
grupos no facebook e sites com finalidade de locação para intercambistas, afinal Lisboa 
me pareceu um dos destinos mais procurados por estudantes europeus (por conta do 
clima “tropical” no verão). Não se preocupe em ir já com tudo definido, as vezes é 
melhor procurar por lá pessoalmente enquanto se está locado em um hostel.  
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 


