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RESUMO: O conhecimento adquirido em um intercâmbio engrandece não somente a experiência acadêmica do
estudante, mas é de extremo valor para o crescimento pessoal. A possibilidade de estudar em uma universidade no
exterior proporcionada pelo programa Ciência Sem Fronteiras visa a aquisição de conhecimentos técnicos e
teóricos bem como a oportunidade de vivenciar outras metodologias de ensino, a fim de que os conhecimentos
conquistados com esta experiência possam ser adaptados e aplicados às universidades brasileiras, visando a
excelência da educação no ensino superior. A University of Western Australia se localiza em Perth no oeste da
Austrália. Minha experiência contou com 5 meses de curso de inglês e dois semestres de disciplinas no curso de
engenharia ambiental. A metodologia de ensino dessa universidade difere da aplicada pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul em vários aspectos. As aulas na UWA são, normalmente, divididas em "lectures" ou seja,
aulas expositivas, que eram usualmente gravadas e podiam ser acessadas online, tutoriais onde os estudantes
discutiam alguma leitura ou exercícios, e aulas práticas, com idas a campo para utilização de instrumentos e
aquisição de dados para relatórios e trabalhos ou laboratório. Apesar de uma só disciplina poder conter todos os
métodos de ensino, é esperado que o estudante se dedique fora da classe e inclusive se prepare para o tutorial da
semana. Para tal, a grade horária é muito mais flexível, se comparada a da UFRGS e o ambiente da universidade
oferece muitos espaços preparados e adaptados para que o aluno usufrua para estudo. A experiência que tive nesses
15 meses me ajudou a amadurecer como estudante e como cidadã. Vivenciar outro ambiente de ensino e outra
cultura é extremamente importante para a aquisição de uma visão crítica e propostas de possíveis melhorias para
o sistema de ensino do Brasil.

