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Resumo: No competitivo panorama atual, a busca por uma formação sólida e ampla é perseguida pelos
estudantes de todas as áreas do conhecimento. Por isso, muitos optam por complementar a graduação cursando
uma parte dela no exterior, e assim, estar em contato direto com outro idioma, com novas oportunidades de
pesquisas, inovações e perspectivas de mercado. Nesse sentido, o programa do governo federal, Ciência Sem
Fronteiras (CSF), surge como uma das alternativas de mobilidade de estudo em renomadas universidade do
mundo.
A escolha de realizar o intercâmbio é a primeira fase do processo, e é influenciada por aspectos
emocionais e profissionais; e assim, sucessivamente se deve ir passando por várias etapas até a chegada no país e
universidade de destino. Dessa forma, o objetivo principal do trabalho é relatar a experiência de uma aluna do
último ano de Engenharia Civil, com graduação sanduíche na Universidade Politécnica de Valência, na Espanha.
Também serão analisados e comparados os currículos e metodologias de ensino em relação a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Em linhas gerais, são pontos positivos da Universidade espanhola, a priorização por aulas práticas e
trabalhos desenvolvidos em grupos, a opção de muitas disciplinas obras e mobilidade marítima, uma das
principais fontes de renda local. Outra coisa que chama a atenção, é o estimo para que o aluno passe o dia dentro
da universidade, há muitos espaços de estudos e convivência, além das atividades extraclasse, como cursos de
línguas, danças e esportes. Destaca-se por fim, que as disciplinas cursadas na universidade de destino foram do
último ano do currículo da mesma, podendo comprovar a excelente bagagem teórica proporcionada pela
UFRGS.
Por fim, destaca-se o intercâmbio como a imersão na cultura do país de destino, assim como o contato
com pessoas de todas as partes, ou seja, com várias realidades de mundo. É por isto que, não restam dúvidas que
um intercâmbio de estudos é imprescindível para aqueles que almejam excelência, potencializando seu
desempenho e competitividade no futuro profissional.

