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Introdução: O Intercâmbio estudantil pode ser caracterizado por uma viagem
internacional em que se passa determinando tempo em outro país. De fato, possibilita
entender melhor a outra cultura, aprender novos costumes e idiomas, conhecer pessoas
e lugares diferentes e, com isso, vivenciar experiências inovadoras e adquirir
conhecimento. O Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, atento a essa questão
estabelece uma parceria com a Universidade do Porto, com o intuito de promover e
aprimorar novos saberes para uma formação acadêmica mais qualificada. Objetivo:
Relatar a experiência de intercâmbio na Universidade do Porto / Portugal.
Metodologia: O Unileste/MG, em parceria com o Grupo Santander Universidades, no
âmbito do Programa de Mobilidade Internacional Fórmula Santander, ofertou uma
bolsa de intercâmbio através de processo seletivo pelo Edital 005/2017. Tal programa
objetiva contribuir, por meio do intercâmbio de alunos de cursos de graduação de
Instituições de Ensino Superior, para o desenvolvimento de suas respectivas formações
acadêmicas. As inscrições poderiam ser realizadas pelos estudantes de graduação,
vinculados a Instituição. Dentre os critérios de seleção, apresentar rendimento
acadêmico igual ou superior a 80%, ter parecer favorável da coordenação do curso, ter
participado de Projetos de Iniciação Científica e Extensão, foram determinantes.
Resultados: A escolha pela Universidade do Porto não foi difícil, pois é uma
instituição centenária com infraestrutura e corpo docente qualificados, que conta com a
Faculdade de Desporto – FADEUP, além de estar em um país com raízes brasileiras.
Tal instituição proporcionou vivenciar as disciplinas: Biomecânica; Fisiologia do
Exercício II; Estudos Práticos IV – Futebol; e Metodologia do Desporto I – Treino
Desportivo no Futebol. Tais disciplinas foram fundamentais no conhecimento prático
de equipamentos, aprendendo a manuseá-los, sendo uma grande experiência para a
realização de trabalhos futuros. A participação nas disciplinas de Futebol proporcionou
contato com professores que são referências a nível mundial no desporto. Além disso,
palestras, seminários, cursos, e voluntariado, tanto no âmbito acadêmico como social,
foram oportunidades únicas de vivenciar práticas diversificadas de empreendedorismo,
tecnologia, criatividade e inovação. O Porto é uma cidade belíssima e muito turística,
com inúmeras riquezas históricas que ofereceram oportunidades de conhecer museus,
galerias e exposições. Conclusão: Conclui-se que o intercâmbio estudantil consolidou
aprendizados adquiridos ao longo do curso de Educação Física, além de desenvolver
competências fundamentais no âmbito acadêmico, profissional e pessoal.
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