
"I had very good stay at the UAlg, all my 
teachers were friendly and willing to help. I wish I 
could stay for the next semester but 
unfortunately I have to go back. I will have great 
memories and wonderful friendships I have 
made during my stay. Erasmus program gave 
me great opportunity to get to know Portuguese 
culture, language and to see the beauty of the 
country. I will never forget my semester in Faro. 
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country. I will never forget my semester in Faro. 
Best Regards, Paulina Sowacka"

Departamento de Engenharia Alimentar do 
Instituto Superior de Engenharia da 
Universidade do Algarve
14 de Janeiro de 2014

Photo: September, 5th - Arrival to ISE



"A minha experiência nesse intercâmbio na 
Universidade do Algarve, foi muito produtiva. 
Adorei a oportunidade de conhecer e vivenciar 
outra cultura, e também de conhecer novas 
pessoas. Para além de aumentar muito os meus 
conhecimentos, acredito também ter contribuído 
com a pouca experiência que possuo. A minha 
recepção foi ótima, com todo o auxílio e suporte 
que recebi dos professores, dos colegas de sala 
de aula, dos coordenadores e responsáveis 
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de aula, dos coordenadores e responsáveis 
pelos estudantes estrangeiros. Att, Camila 
Rocha"

Departamento de Engenharia Alimentar do 
Instituto Superior de Engenharia da 
Universidade do Algarve
14 de Janeiro de 2014



"Esse intercâmbio tem sido uma experiência 
incrível, desde a viagem para chegar aqui tudo 
tem sido novo e encantador, hoje perto de ir 
embora posso dizer que fiz muitos amigos e 
apesar da distância com certeza serão 
inesquecíveis, assim como os dias aqui. Em 
relação às aulas, os professores são excelentes, 
aprendi muita coisa aqui que será muito útil na 
minha formação acadêmica, que espero que vá 
me diferenciar no mercado de trabalho atingindo 
um de meus grandes objetivos de ter vindo para 
cá. A relação com intercambistas de outros 

Aluna de intercâmbio do IFSUL de MINAS, Brasil

cá. A relação com intercambistas de outros 
países também foi muito interessante e 
proveitosa. Por finalizar gostaria de agradecer a 
Universidade do Algarve que abriu suas portas 
para me receber por esse semestre e ao 
gabinete de mobilidade no geral que me acolheu 
muito bem, todos tem sido muito “fixi” desde que 
cheguei.
Cumprimentos,
Tatiane Cristina Pereira"

Departamento de Engenharia Alimentar do 
Instituto Superior de Engenharia da 
Universidade do Algarve
14 de Janeiro de 2014



"We spent great time in Faro! We could discover 
a lot of new things at the University. Working with 
the teachers was an interesting experience. 
Portugal turned out to be totally different country 
from Poland. We admired breathtaking views 
with cliffs, clear ocean and cactuses! We had an 
opportunity to live completely different lifestyle: 
more peaceful, lazy and calm. We met a lot of 
amazing people that we will never forget. We are 
definitely going to be in touch and visiting each 
other. We were also be given a chance to learn 
portuguese language, which occured to be very 
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portuguese language, which occured to be very 
useful in everyday life here ("um saco, por
favor" ) . We will miss your cuisine, especially 
bacalhau.
Now we know "how the heaven tastes" - we tried 
pastéis de nata!
Obrigado a todos,
polish students: Kasia, Marta, Łukasz, Marcin"

Departamento de Engenharia Civil do Instituto 
Superior de Engenharia da Universidade do 
Algarve
17de Janeiro de 2014

Photo: Arrival, september, 6th, 2013


