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Os Aprendizados e Experiências Vividos ao Realizar um Intercâmbio Acadêmico 

para a Universidade de Évora – Portugal 

Toda experiência inevitavelmente produz algum tipo de conhecimento, de 

desenvolvimento, de evolução. Isto acontece porque toda mudança produz um 

movimento de reação para se adaptar a esta nova situação. Por este motivo o objetivo 

desta apresentação é produzir um relato da experiência de realizar um intercâmbio 

acadêmico na Universidade de Évora - Portugal, que ocorreu no ano de 2019, e que 

possa servir para despertar a curiosidade, sanar dúvidas ou estimular a realização de 

um intercâmbio acadêmico por parte dos estudantes. Toda esta vivência se inicia na 

procura por oportunidades, que logo se transforaram em um processo que tem como 

partida a participação do processo seletivo realizado pela Relinter, passando pela 

preparação da documentação necessária para adquirir o visto até o contato com a 

universidade de destino para a efetuar a matrícula, além da viagem e de toda a 

ambientação em um novo pais. Pode-se dizer que todo este processo foi realizado 

por etapas, onde a organização foi um elemento fundamental para evitar atrasos e 

retrabalhos, e que em certa medida poderia inviabilizar o intercâmbio. O contato com 

pessoas que já realizaram ou estão se preparando para realizar um intercâmbio é uma 

fonte de saberes que ajudam a preparar para este desafio. Estar repentinamente 

imerso em outra cultura pode ser uma situação um tanto incômoda, mas a interação 

com as pessoas e o estabelecimento de vínculos, principalmente com professores, 

estudantes locais e demais intercambistas, tornam este cenário acolhedor. Ao concluir 

este ciclo percebe-se quantas experiências foram vividas e aprendizados adquiridos, 

fazendo com que o estudante tenha uma bagagem que permite enxergar o mundo de 

outra forma e vislumbrar novas possiblidades. 


