TESTEMUNHO
DE ESTUDANTES
INTERNACIONAIS
Olá, sou Nicole Braga, tenho 20 anos, sou
brasileira e atualmente estudo no Ins tuto
Politécnico de Tomar, na Licenciatura em
Construção e Reabilitação (Engenharia Civil).
Vivia em Minas Gerais/Brasil, e quando terminei
meu ensino secundário, resolvi vir para
Tomar/Portugal, pois era a cidade onde vivia
minha mãe. Logo, meu sonho sempre foi de iniciar
uma Licenciatura fora do meu país de origem,
para que tenha melhor aprendizado e melhores
oportunidades proﬁssionais. Foi assim, que
consegui ingressar no Ins tuto Politécnico de
Tomar como Estudante Internacional.
Quais foram as principais 5 razões que te levaram a escolher o
Politécnico de Tomar, localizado numa pequena cidade do centro de
Portugal para estudares?
Já me habitava na cidade de Tomar; Localização boa pois há tudo o que
eu necessito próximo (supermercados, hospitais, etc ); Cidade muito
bonita e histórica; Por ser um Instituto com várias opções de cursos; Bom
atendimento em relação aos docentes e funcionários.

O que destacas de mais posi vo no nosso Ins tuto e na cidade de
Tomar?
O que mais se destaca positivamente em relação ao Instituto, é o bom
ensino e a forma de como é muito bem falado e conhecido por todos. Há
boas instalações em todo o Instituto, todos os equipamentos necessários
são disponíveis para acesso aos estudantes. Sem dizer que, há um fácil
acesso às informações e dúvidas necessárias.
Em relação a cidade de Tomar, me encantei desde quando cheguei pela
primeira vez: há tudo o que necessito, me sinto muito segura, é um local
muito acolhedor, e fácil acesso para pessoas sem transporte pessoal.

Quais foram as maiores diﬁculdades de adaptação que sen ste
quando chegaste?
No início, tive algumas dificuldades em relação ao idioma, e
principalmente no decorrer do curso. Mas fui muito bem acolhida pelas
amizades que conquistei, e pelos funcionários e docentes do Instituto, o
que fez com que minha experiência não tenha sido tão dificultada pela
adaptação. Minha experiência foi e está sendo muito significante para o
meu futuro profissional e pessoal.

Se vesses que resumir em duas frases como está a ser esta tua
experiência o que dirias?
Estou a gostar muito, consegui com o apoio do Instituto, um sonho em
estudar em Espanha através da Mobilidade Erasmus, está sendo uma
grande oportunidade para minha futura carreira profissional.

Recomendarias o nosso Ins tuto a outros alunos?
Sim, recomendaria. É muito importante que saibamos escolher um
Instituto que nos acolherá, para que nossa passagem do respectivo ciclo
de estudos seja de boas lembranças e boas experiências.

Que mensagem gostarias de deixar a outros alunos que estejam
agora a pensar candidatar-se ao nosso ins tuto como estudantes
internacionais?
Que terão uma boa experiência de vida, um bom ensino independente
do curso que escolher. Será uma grande etapa a ser corrida, mas que tudo
lhe beneficiará no futuro.

