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RESUMO: Observa-se que tem aumentado o desejo dos jovens de, através do convívio com outras culturas, 

enriquecerem seus modos de pensar. A busca por intercâmbios e educação internacional vem se mostrando uma 

possibilidade de aprimorar e de desenvolver novas capacidades em meio a um contexto cultural diferente. A 

vontade de ampliar meus conhecimentos pessoais e de lidar com novos desafios motivaram-me a realizar um 

período de estudos na cidade de Coimbra, em Portugal. Desta forma, o presente trabalho busca relatar a 

experiência de um semestre de intercâmbio acadêmico (2015/2) durante a minha graduação em Ciências 

Econômicas - oportunidade viabilizada pelo convênio bilateral existente entre a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS/Brasil) e a Universidade de Coimbra (UC/Portugal), através do Edital Campus 

Internacional. O objetivo central do trabalho é propiciar a troca de conhecimentos através de um breve relato 

sobre o forte aspecto cultural e educacional da UC, apresentando as principais contribuições desta experiência 

internacional para o meu desenvolvimento pessoal e acadêmico e, portanto, refletindo sobre os benefícios deste 

momento vivenciado. Foi possível observar que a cultura universitária coimbrense é extremamente tradicional. 

Os estudantes sentem-se privilegiados por poderem seguir as tradições seculares de uma das universidades mais 

antigas do mundo em funcionamento, seja através da cobrança de um ensino de excelência ou pelo uso dos 

clássicos trajes acadêmicos, realização de praxes (trotes) e de outros eventos tradicionais da vida universitária 

coimbrense. As principais consequências da experiência foram o maior autoconhecimento e autoconfiança, o 

contato e amizade com estudantes de diversos países, a prática de línguas estrangeiras, crescimento pessoal em 

razão das distintas situações vivenciadas, mudança de pensamento, aprofundamento do meu conhecimento 

acadêmico no âmbito da Economia e Relações Internacionais, da cultura portuguesa e da relação histórico-

cultural entre Brasil e Portugal. Após a viagem, sinto-me mais preparada para a minha futura carreira 

profissional, com um conhecimento sociocultural e visão de mundo mais sólidos - benefícios desta experiência 

que me motivam a recomendar a oportunidade para outros estudantes e a querer disseminar os conhecimentos 

adquiridos.  
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