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RESUMO: Durante o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016, participei de uma 

mobilidade acadêmica internacional, pelo programa Ciências sem Fronteiras, chamada 191, paìs 

Espanha. Fui alocada na cidade de Madrid  (Universidade Complutense de Madrid - UCM), no curso 

de Enfermagem, apesar de cursar Odontologia no Brasil. Durante o intecâmbio, tive o oportunidade de 

cursar disciplinas relacionadas com a Odontologia. A UCM é uma universidade muito bem estruturada 

e fomos muito bem recebidos e amparados pelo setor de relações internacionais e atendimento ao aluno, 

nossas dúvidas e problemas foram resolvidos com muita rapidez e precisão. No início das aulas, nos foi 

disponibilizado um período de teste, para que pudessemos assistir e escolher as disciplinas que mais se 

adequavam as nossas ideias. Com o passar do tempo, foi possível observar diferenças curriculares e 

principalmente na metodologia de ensino. Durante a faculdade, no segundo e terceiro ano as atividades 

práticas são limitadas a algumas aulas delimitadas,poucas vezes durante o semestre. Diferente em 

relação as atividades da UFRGS, onde o aluno começa a ter contato com os pacientes desde de muito 

cedo. A Faculdade de Odontologia da UCM é voltada ao setor privado, visto que a odontologia não é 

abrangida pelo setor público de saúde, o que caracteriza uma das maiores diferenças entre as duas 

Faculdades. Além disso, não foi permitido pela Faculdade de Odontologia UCM, que os alunos 

visitantes tivessem contato com pacientes, ou seja, durante todo o período de intercâmbio não foi 

possível observar  o dia a dia das clínicas para maior apredizagem, avaliação e comparação com a 

realidade do nosso currículo. Com o passar do tempo, as experiências se acumularam e valorização do 

ensino brasileiro foi crescendo gradativamente. O intercâmbio foi relevante principalmente para que 

pudessemos acumular experiências, crescendo no âmbito profissional e também pessoal, sendo de 

grande importância a presença de maturitade para que pudéssemos enfrentar os desafios com 

maturidade e responsabilidade, como a vida nos exige. 


