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Resumo 
 

Este relatório de intercâmbio teve a duração de 6 meses, de 12 de Setembro a 12 

de Março do ano académico de 2016/2017, que por sua vez vem dar cumprimento ao Art.º 

5º do Registo nº1 do Contrato de Período de Estudos – Programa de Bolsas Ibero-

Americanas Santander.  

Neste relatório irei falar um pouco das atividades desempenhadas, dar a minha 

opinião sobre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), da cidade de 

Florianópolis e um pouco desta minha experiência, estadia, custo de vida, etc… 

Para finalizar irei fazer uma breve conclusão, onde farei o balanço desta minha 

experiência. 

Desde já agradeço esta oportunidade ao Santander, ao Instituto Politécnico de 

Tomar, ao Gabinete de Relações Internacionais (GRI) em especial à sua Dir.ª Conceição 

Catroga, ao Prof. Valentim Nunes e à Profª Dina Mateus pela ajuda e apoio antes e durante 

a mobilidade, à Universidade Federal de Santa Catarina, à Profª Cíntia Soares e a todos 

os colegas e professores que me ajudaram na integração e auxílio das atividades 

propostas. 

 

  

 

 

Figura 1- Vista aérea Oceano Atlântico. 
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Florianópolis 
 

Florianópolis é conhecida como Ilha da Magia, a capital de Santa Catarina é muito 

bonita, atraindo turistas brasileiros e estrangeiros vindos de várias partes do mundo.  

A ilha conta com 100 praias, atividades desportivas e de lazer muito variadas e 

uma vida boémia muito ativa a qualquer dia da semana. No centro fica concentrada a 

maior parte da infraestrutura e pontos turísticos não naturais da cidade de Florianópolis. 

Hotéis, bares, restaurantes, antigas casas açorianas tombadas como Patrimônio Histórico, 

o grande Mercado Público construído em 1898, praças, museus e teatros que contam a 

história da ilha. A Ponte Hercílio Luz construída em 1926 que liga a ilha ao continente, é 

o cartão postal da cidade. Florianópolis é um centro de turismo internacional, que une 

conforto e luxo com a natureza. Considerada uma das melhores cidades do Brasil para se 

viver, com elevado custo de vida e um sentimento de segurança acima da média. 

 

Nesta cidade da “Magia” nem tudo é um mar de rosas, um dos pontos negativos 

são as fracas infraestruturas rodoviárias, o que torna como exemplo a simples tarefa de 

fazer um trajeto de 7 km num pesadelo de 2/3 horas. Situação que se agrava no verão, 

onde quem tem mota “é rei”.  

 

 

 

 

 

Figura 2- Miradouro Morro da Cruz, vista sobre o centro da cidade de Florianópolis. 



5 

 

 

Em relação aos transportes urbanos (autocarros), funcionam bastante bem para 

toda a ilha, apesar da lotação máxima estipulada, cabe sempre mais 1 ou 30. Em relação 

aos preços, é bastante económico este meio de transporte, apesar de não ser o preferido 

dos estudantes e habitantes da ilha de Florianópolis. A famosa boleia “carona” é comum 

e quase cultural nesta cidade, principalmente para aqueles que se deslocam do Bairro 

Centrinho da Lagoa da Conceição até à Universidade e vice-versa. Outro ponto menos 

bom é o facto de chover quase todos os dias, apesar do calor é um lugar onde não se pode 

confiar nas previsões climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Costa da Lagoa, Vila piscatória Açoriana. 
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Universidade Federal de Santa Catarina 
 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é uma instituição de ensino 

superior pública federal brasileira, sendo a maior universidade do estado de Santa 

Catarina e uma das melhores Universidades Federais do Brasil. 

O campus da UFSC está situado no bairro da Trindade, a universidade tem 

instalações muito boas, apesar do polo de Engª. Química se encontrar um pouco 

degradado, com algumas salas pequenas para o número de alunos. Não esquecendo de 

referir, a Biblioteca com excelentes condições e o Refeitório que se encontra aberto todos 

os dias e com um valor de refeição muito apelativo. Em relação às disciplinas e atividades 

propostas, o conteúdo das mesmas foi bastante apelativo e uma mais-valia para a minha 

formação. 

Figura 5- Laboratório de Engª. Química e dos Alimentos. 

Figura 4- Entrada da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Alojamento 
 

 Florianópolis é uma cidade como já referido com um custo de vida acima da 

média. Desde o alojamento, passando pelos bens essenciais, vestuário, vida noturna, é 

tudo mais caro que na maioria dos locais que tive oportunidade de conhecer. Em termos 

comparativos, deverá estar como Lisboa está para o centro do país.  

 Fiquei alojado num quarto pequeno numa vivenda situada no Centro da Lagoa da 

Conceição, vivenda essa partilhada com outros 3 estudantes, todos eles de nacionalidades 

diferentes.  

  

Nesta zona onde fiquei é o lugar mais cobiçado por estudantes e turistas, devido 

ao facto de ser um lugar bastante tranquilo, com tudo próximo (farmácias, supermercados, 

restaurantes, Terminal de autocarros, etc…) e com muita vida noturna. 

 A cidade, devido ao facto de ser um grande ponto turístico e de ter uma das 

maiores Universidades Federais do país, faz com que exista uma grande procura de 

quarto/habitação durante todo ano. Esta situação leva a abusos por parte dos senhorios, 

que aplicam rendas e regras nas habitações que chega a passar o ridículo.  

 A título de curiosidade, o valor do meu aluguer era de 250€, para um modesto 

quarto, com cama para um anão solteiro. 

Figura 6- Vista do Bairro da Lagoa da Conceição. 
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Conclusão 
 

 Em conclusão e falando um pouco da bolsa e das despesas básicas essenciais para 

se poder estudar e viver, a bolsa de 2300€ é bastante reduzida para suportar os custos. 

Fazendo um simples balanço de custos, a bolsa não faz frente sequer às despesas 

antes da mobilidade, nomeadamente, viagem, seguro, passaporte, visto, vacinas e 

respetivo pagamento de propinas. 

Apesar de existirem pontos menos positivos, vejo esta experiência como uma 

mais-valia a nível pessoal e profissional. Conhecer novas culturas, conhecer outros 

lugares, sair da zona de conforto faz bem ao corpo e à mente. Uma experiência de vida 

que todos os alunos do ensino superior deveriam ter a oportunidade de viver, não pensaria 

duas vezes em repetir (com bolsa mais adequada) seja em Florianópolis ou em qualquer 

outra cidade. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Morro dos dois irmãos, Rio de Janeiro. 
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