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Introdução 

 

O presente trabalho tem como temática principal a Comunicação Corporativa, nomeadamente, a 

Comunicação interna e externa das Instituições Universitárias. Para um melhor entendimento desta 

problemática, foram escolhidas duas universidades em concreto, o Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas (ISCSP), em Lisboa, e o Institut Supérieur Du Commerce (ISC), em Paris. Estes dois 

organismos servem assim, como exemplo explicativo do tipo de Comunicação existente face ao 

programa ERASMUS.  

Além da pesquisa documental, também a observação directa, entrevistas e inquéritos servem como 

métodos de estudo das duas universidades. De forma mais detalhada, os objectivos desta dissertação 

passam por analisar a comunicação existente nas universidades para os estudantes ERASMUS e a 

sua importância quando aplicada ao programa. Desta forma, são tidas em conta as características de 

cada universidade para, posteriormente, o programa em questão ser alvo de análise quanto aos seus 

objectivos, evolução, posicionamento e respectivas plataformas ou métodos de comunicação 

existentes nas instituições. A partir das pesquisas e do trabalho de campo surgem assim, as soluções 

mais viáveis para o sucesso do contacto entre as universidades e os seus públicos. 

A decisão de tornar a Comunicação Internacional o meu tema de seminário esteve associada à minha 

participação como ERASMUS na faculdade ISC (Paris), durante um ano. Além disso, a paixão que 

tenho em conhecer e conviver com novas culturas reforçou ainda mais a minha vontade de explorar 

este programa.  

Estruturado em diversas partes, este estudo começa por detalhar a metodologia aplicada ao longo do 

trabalho, seguindo-se o capítulo teórico. Aqui são abordados os conceitos de Marketing e 

Comunicação, juntamente com as suas características. Kotler e Armstrong (2010) e Pasco-Berho 

(2002) são os autores mais destacados no que diz respeito ao Marketing. Quanto à Comunicação 

Corporativa, as obras mais citadas são as de Westphale e Libaert (2009). A análise e explicitação do 

programa ERASMUS, é baseada em Papatsiba (2003) e Oborune (2009). Nas suas obras é possível 

encontrar a explicitação e origem do programa ERASMUS bem como, vários testemunhos pessoais de 

estudantes ERASMUS. A evolução do programa em termos europeus são também outras informações 

delineadas pelos autores acima.  

Por fim, o capítulo prático detalha os resultados alcançados pelo trabalho realizado ao longo do ano. 

Apurar as semelhanças e diferenças entre dois organismos da mesma natureza são as principais 

finalidades deste estudo. Pois, perante tais resultados poderei apontar pontos mais e menos positivos 

das técnicas de comunicação que envolvem o programa ERASMUS. As soluções e alternativas viáveis 

à comunicação para os estudantes ERASMUS nas duas faculdades encerrarão, assim, este trabalho.  
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1. Enquadramento Metodológico 
 

O propósito deste seminário é compreender a Comunicação existente e a sua importância nas 

Organizações, nomeadamente, das universidades, no que diz respeito ao programa ERASMUS. 

Devido ao elevado número de universidades existentes, seleccionei estudar as duas organizações 

universitárias que melhor conheço: o ISCSP-UTL (faculdade que frequentei durante 2 anos) e o ISC-

Paris (faculdade que frequentei durante 1 ano, enquanto estudante ERASMUS).  

 

Pergunta de Partida  

Proponho então como pergunta de partida:  

 

Como se compara a Comunicação para os estudantes ERASMUS em diferentes países? 

 
Objectivos 

Seguem agora os objectivos1 a que me proponho para executar este trabalho: 

 

 Definir dos conceitos de Marketing e Comunicação; 

 Explicar a interdependência entre os conceitos de Marketing e Comunicação; 

 Frisar a importância e características do Marketing e da Comunicação quando aplicado às 

organizações em diferentes países; 

 Definir o conceito de Comunicação Corporativa; 

 Definir o conceito de Universidade; 

 Aplicar as características da Comunicação e Marketing às universidades; 

 Apresentar as oportunidades dos estudantes universitários: 

o Descrever o Programa ERASMUS;  

o Analisar o ERASMUS como ferramenta de estudo e formação pessoal; 

o Abordar o ERASMUS nas duas universidades: ISCSP-UTL e ISC-Paris;  

 Definir os pontos positivos e negativos das duas universidades relativamente ao programa e 

 Apresentar propostas de melhoramento do contacto entre as universidades e os estudantes 

ERASMUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Anexos: Calendarização das tarefas a realizar ao longo do ano; 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
Universidade Técnica de Lisboa 

 

Daniela Matinho -209524- 
Ciências Da Comunicação 

4 

Técnicas de Recolha 

Torna-se agora importante definir quais as técnicas de recolha de dados mais apropriadas para 

responder a todas as perguntas lançadas. Começo por destacar a Análise Documental, 

nomeadamente:   

Documentos institucionais: Teses de Licenciatura, Mestrado, Doutoramento e Artigos Científicos. A 

"Comunicação em Serviços Públicos: O Impacto percebido na Publicidade na alteração de 

comportamentos do cidadão" Oliveira (2010) foi uma tese bastante utilizada para descrever a área de 

Comunicação e suas particularidades nas diferentes organizações. No diz respeito à experiência de 

estudar no exterior, "Estudar no estrangeiro é uma experiência importante" Duarte (2011) e "Academic 

Staff Mobility in the European Community: The ERASMUS Experience" Enders (2011) foram os 

documentos mais analisados.  

A análise deste tipo de documentos foi feita durante todo o ano visto que estes apresentam as 

informações de forma mais sucinta e igualmente credível.  

Os livros são outras fontes bastante ricas de informação, apresentando-a mais detalha e desenvolvida. 

Relativamente ao Marketing e suas características, apoiei principalmente na obra Principles of 

Marketing de Kotler e Armstrong (2010). Para os detalhes do programa ERASMUS, Des Étudiants 

Europées: ERASMUS et l'aventure et l'altérité Papatsiba (2003) foi uma mais valia para este trabalho. 

Quanto à Comunicação e nomeadamente, a Comunicação Corporativa, Communicator - Toute La 

Communication D'Entreprise Westphalen e Libaert (2009) foi a obra mais relevante. 

Documentos pessoais: Os testemunhos de 7 estudantes ERASMUS do ano 2011/12 (2 da faculdade 

de Lisboa e 5 da faculdade de Paris) foram um auxílio ao longo de todo o estudo para compreender as 

fragilidades do sistema. Foram também promovidas duas reuniões de grupo (uma em cada 

universidade) para obter mais informações sobre as características directas das faculdades e eventuais 

falhas destas ao longo do ERASMUS. Estas reuniões processaram-se em momentos diferentes, sendo 

que uma foi feita de forma presencial ( na faculdade ISC, Paris) e a outra via Skype (para os alunos do 

ISCSP) - ambas durante o mês de Março-. Este encontro contou com a participação de 4 estudantes 

ERASMUS 2011/2012 do ISCSP e 6 do ISC-Paris. As idades deste alunos estavam compreendidas 

entre os 18 e 30 anos. Enquanto o primeiro grupo era composto por 2 pessoas do sexo masculino e 

duas do sexo feminino, o segundo continha quatro raparigas e dois rapazes2.  

Documentos físicos e visuais: Fotografias, vídeos e filmes sobre as experiências dos estudantes 

ERASMUS 2011/2012 também fizeram parte do trabalho. Aqui recorri a filmes realizados pelas 

faculdades e outros suportes criados ao longo do ano de forma a visualizar as diferentes experiências 

que os estudantes tiveram ao longo do seu período de exchange. 

Relativamente às técnicas declarativas, tentei ser diversificada.  

A saber: A Observação Participante, técnica cujo objectivo é a observação orientada, focalizada e 

planificada do facto em estudo (Vivência pessoal do programa ERASMUS em Paris e Conferências 

proposta pela faculdade) foram fontes ricas em informação. Esta técnica foi utilizada até ao término 

deste estudo. 

                                                
2 Anexos : Testemunhos e reunião com diversos estudantes do ISCSP e ISC; 
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Realizei ainda diferentes tipos de Entrevistas. Começo então por destacar, as Entrevistas em 

profundidade. Este tipo de entrevista foi aplicada aos responsáveis dos departamentos de ERASMUS 

das universidades ISCSP (Dr. Pedro Abreu - Fevereiro) e ISC (Drª Christelle Dombasi - Maio) de forma 

a perceber as suas opiniões quanto ao programa, os pontos mais positivos e negativos deste e ainda, 

as acções futuras a desenvolver pelas faculdades.3  

Por fim, fiz também uma entrevista à responsável pelo Clube ERASMUS da Associação Masion de 

L'Europe (Drª . Nolwenn Gourmelen)4. O objectivo desta entrevista visou compreender como é que as 

associações de Paris ajudam os estudantes estrangeiros a desenvolver o seu dia-a-dia numa cidade 

que lhe é completamente estranha - missão, objectivos e actividades -.  

O Inquérito por questionário é uma estratégia para recolher informações estruturadas e concretas 

sobre um determinado assunto. Neste sentido, a realização de um inquérito para este estudo 

disponibilizou-me um número mais alargado mas ao mesmo tempo, mais sintético de ideias sobre a 

Comunicação das duas universidades.  

A Amostragem é um procedimento através do qual se extrai unidades que constituem o objecto de 

estudo (população = todos os estudantes envolvidos no programa ERASMUS), ou seja, um número 

reduzido de casos (amostra = alunos envolvidos no programa ERASMUS no ISC e ISCSP em 

2011/2012). Neste caso em concreto, esta técnica foi aplicada aos 675 alunos envolvidos no Programa 

ERASMUS 2011/12 das duas faculdades e decorreu durante um mês, mais concretamente entre os 

dias 25 de Junho a 16 de Julho. O inquérito foi colocado online e pôde ser preenchido pelos alunos de 

cada universidade através do link: http://www.thesistools.com/web/?id=283215. De forma a obter a 

opinião da maioria dos estudantes, partilhei o inquérito via Facebook através dos grupos de ERASMUS 

de cada universidade: ISCSP-UTL (ERASMUS incoming 2011/2012 ISCSP) e ISC-Paris: (Exchange 

Students 2011-2012). Por fim, com a ajuda dos departamentos de ERASMUS de cada universidade, 

tentei ainda apelar à participação dos estudantes neste estudo via email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Anexos: Entrevistas ao Dr. Pedro Abreu e Dra. Christelle Dombasi; 
4 Anexos: Entrevista à Dra. Nolwenn Gourmelen; 
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2. Enquadramento Teórico  
 

A seguinte secção corresponde ao desenvolvimento da pergunta de partida desta dissertação, tendo 

em conta as pesquisas e análises efectuadas ao longo do ano. Desta forma, antes de procurar 

responder à questão que move este trabalho (Como se compara a Comunicação para os 
estudantes ERASMUS em diferentes países?), parece-me importante reflectir sobre aquilo que é 

realmente o termo Comunicação e qual o seu papel na relação faculdade - aluno. Desta feita, o 

conceito será primeiramente analisado de forma mais geral para num segunda fase ser aplicado às 

organizações, nomeadamente, às universidades públicas e privadas. Assim, o enfoque nas técnicas de 

Marketing e técnicas/meios de Comunicação com os estudantes é dado a duas universidades em 

concreto, o ISCSP-UTL e ISC-Paris. Esta comparação pretende explorar o programa ERASMUS como 

meio de desenvolvimento pessoal do aluno mas também e, principalmente, quanto às características 

do plano em si mesmo. As diferentes acções e actividades associadas ao programa são os objectivos a 

reter para melhor compreender o trabalho de cada faculdade. Embora a análise ao programa se 

restrinja ao ano lectivo 2011/2012, em determinados momentos, para um estudo mais plausível e 

coerente, torna-se necessário recorrer a dados de anos anteriores. Neste sentido, são tidos em conta 

vários dados referentes aos anos anteriores (entre 2009/12) para melhor apresentar as duas 

faculdades. É Perante esta multiplicidade de acções que se torna possível indicar os pontos fracos e 

fortes bem como as respectivas propostas de melhoramento a aplicar em cada instituição nos próximos 

anos lectivos.  

 

2.1. Os conceitos de Marketing e Comunicação  
2.1.1. O conceito de Marketing 

 

Antes mesmo de analisar a Comunicação em si mesma e a sua especificidade quando aplicada às 

organizações, apresento agora uma abordagem introdutória ao Marketing e às suas funções no sujeito 

em questão. Afinal, são as estratégias de Marketing que apoiam e estabelecem o contacto entre o 

serviço e o consumidor. 5 

Embora os primeiros estudos remontem aos primórdios da civilização, Yanaze (2006:16) “a primeira 

actividade de marketing, ou actividade comercial, remonta à época em que o homem começou a 

descobrir que tinha necessidade e possuía potencial para conseguir produtos, extraindo-os da 

natureza”, esta [disciplina de Marketing] só foi oficialmente considerada como disciplina há cerca de 

100 anos.  

Devido à conjuntura económica desfavorável da década dos anos 30, época marcada pela crise de 

1929 nos EUA e mais tarde, pela Segunda Guerra Mundial, os produtores e vendedores foram 

“obrigados” a adaptar estratégias que incentivassem a compra e o consumo6.  

                                                
5 Comunicação e Marketing (http://www.bircham.org/marketing-e-comunicacao.html) - Consultado a 15 de Julho de 2012; 
6 Influência na Segunda Guerra Mundial no Mundo do Marketing: 
(http://www2.fae.edu/galeria/getImage/1/16578658777920246.pdf) – 29 de Junho de 2012 
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Assim, a expressão “Marketing” acabou por ser cunhada a partir do final da Segunda Guerra; período 

em que as debilidades financeiras dos países europeus, principalmente os envolvidos na Guerra, eram 

enormes. Assim, o pós-guerra marcou não só o regresso dos soldados a casa como também, o 

crescimento das empresas/ organizações e o surgimento de um novo tipo de consumidor: alguém mais 

exigente e imediatista.  

De forma sucinta, consideremos então, Marketing como a ciência que projecta a oferta de produções 

tendo em conta a análise das necessidades dos seus consumidores, seguindo sempre as 

características e ambiente da empresa ou organização em questão. Kotler (2000) estabelece então 

uma distinção entre acções sociais e administrativas do Marketing. Segundo este, uma acção a nível 

social demonstra o papel desempenhado pelo Marketing na sociedade. Nesta situação, o Marketing 

assume uma preocupação constante com a qualidade do serviço, tendo a necessidade de investigar se 

o processo de produção de determinado produto respeita as condições ambientais e os recursos 

naturais disponíveis. O exemplo vivo deste tipo de Marketing são as universidades dado que são cada 

vez mais os professores universitários dispensam a entrega de trabalhos em formato papel, optando 

apenas pela versão digital.7 Assim, a definição social refere que Marketing “é um processo social por 

meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.” Kotler (2000: 29-30). Os 

agentes envolvidos nas acções de Marketing Social são normalmente, Organizações Não 

Governamentais (ONG), Estado, media, empresas, público em geral e investigadores. 

Quando se atribui o aspecto organizacional do Marketing é importante enunciar que existem dois tipos 

de Marketing Organizacional: o Marketing de Organização do Produto e de Organização do Mercado. 

Enquanto o primeiro procura actuar em mercados particulares, aplicando um plano específico para 

cada destinatário, o segundo, diz respeito aos produtos ou serviços, sendo o seu objectivo 

compreender a necessidade que o cliente tem em relação a cada um destes.8  

Por outras palavras, o Marketing corresponde à área de estudo que ajuda a decidir e estabelecer a 

combinação óptima entre as características do produto e os desejos dos consumidores através de uma 

estruturada planificação - Plano de Marketing -9.  

Convém então destacar uma das expressões mais conhecidas por estudiosos e profissionais de 

Marketing: o “Marketing-Mix”, criada por Neil Borden em 1953. Apesar deste termo ser associado a 

Borden, foi o seu sócio James Culliton (1948:6) que definiu o profissional de Marketing como: “(...) the 

role of the marketing manager as a “mixer of ingredients”, who sometimes follows recipes prepared by 

others, sometimes prepares his own recipe as he goes along, sometimes adapts a recipe from 

immediately available ingredients, and at other times invents new ingredients no one else has tried.”. 

Sucintamente, Culliton tentou explicar que cabia à disciplina de Marketing actuar em diferentes áreas, 

sendo que por vezes o profissional teria apenas de seguir a formula usada pelos outros colegas ou, por 

outro lado, criar uma receita totalmente inovadora para projectar um serviço.  

                                                
7 Anexos: Reunião com diversos estudantes do ISCSP e ISC; Experiência pessoal enquanto estudante de ambas as faculdades; 
8 Marketing Organizacional: (http://www.fontedosaber.com/administracao/marketing-organizacional.html) - Consultado a 17 de 
Julho de 2012; 
9 Anexos: Plano de Marketing; 
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O método de adaptação aos sistemas já existentes no mercado, a introdução de novas ideias ou 

serviços originais são algumas das exigências que um departamento de Marketing pede ao seu 

responsável, Borden (1950).  

A criação e a inovação são assim elementos fundamentais que o profissional deve possuir.  

Além disto, é também relevante referir os tão conhecidos quatro 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) 

associados à acção do Marketing que Jerome McCarthy popularizou em 1960.10 Mais detalhadamente, 

o Produto ou Serviço corresponde a algo que satisfaz a necessidade ou desejo do consumidor 

enquanto o Preço diz respeito ao valor que o consumidor paga para adquirir o produto em questão. No 

caso das universidades, este último é ao valor anual de propinas que cada universitário paga pelos 

seus estudos (ISCSP-UTL: cerca de 1 000€/ ano, ISC-Paris: cerca de 10 000€/ ano, salvo certa 

excepções)11. A Promoção refere-se a todos os métodos de Comunicação que o marketer utiliza para 

promover o seu produto, nomeadamente, publicidade, relações públicas ou venda directa. Face ao 

Local, este factor diz respeito ao sítio onde o consumidor pode encontrar o serviço que pretende, sendo 

este geralmente associado ao termo Distribuição.  

No entanto, os 4P's são hoje insuficientes para explicar as funções do Marketing. Segundo Orsoni e 

Helfer (2000) actualmente existem mais 3P's que caracterizam as actividades desenvolvidas pela área 

de Marketing. O primeiro P diz respeito a People pois as Pessoas estão directa e indirectamente 

envolvidas na produção e consumo de um serviço. O Process é também importante na estratégia de 

Marketing visto que diz respeito aos procedimentos, mecanismos e fluxo de actividades pelos quais um 

serviço é consumido. E, por fim, o Physical Evidence dado que corresponde ao ambiente no qual um 

serviço é prestado assim como características físicas associadas ao produto em questão Kotler (2010). 

 

Seguem-se mais alguns termos práticos aplicados ao Marketing que são importantes de registar para 

um melhor entendimento deste trabalho Yaneze (2006) e Kotler (2000):  

Serviço: Acções, processos e actuações. O conceito de serviço surge na generalidade dos casos 

como oposto ao conceito de produto, tendo como função dar resposta às necessidades e desejos dos 

consumidores. 

Necessidades, desejos e demandas: Necessidades representam exigências humanas básicas que 

se tornam desejos quando destinadas a condições específicas de satisfação.  

Valor e satisfação: Serviço ou oferta atinge êxito se trouxer valor e satisfação ao comprador - alvo. 

Consumidor: Toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como 

destinatário final. 

Profissionais de marketing e clientes potenciais: o primeiro grupo é aquele composto de pessoas 

que procuram uma resposta da outra parte, os chamados clientes potenciais (prospects).   

Mercados - Alvo e Segmentação: Quando são identificados e traçados perfis de grupos distintos de 

compradores face ás suas características e preferências. 

 

                                                
10 Anexos: Target Market – os P’s do Marketing ; 
11 ISCSP: (www.iscsp.utl.pt) - Concultado a 3 de Julho de 2012 e ISC: (www.ispparis.com) - Consultado a 3 de Julho de 2012; 
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Posicionamento: Técnica na qual os marketers tentam criar uma imagem ou identidade para um 

serviço, produto ou organização. É o espaço que um produto ocupa na mente do consumidor num 

determinado mercado. O posicionamento de um serviço é como os compradores potenciais o vêem, 

sendo expressado pela relação de posição entre os concorrentes. 

Fontes de Mercado: Consiste na escolha de quais os Bens e Serviços Concorrentes para efeitos de 

Posicionamento de um novo serviço no mercado. A Fonte de Mercado tanto pode ser da própria 

organização (Canibalização Voluntária), de instituições Concorrentes (Canibalização Directa) ou 

simplesmente procurar captar Clientes de outro Mercado específico (Concorrência Alargada).12 

Trocas e transacções: Engloba a obtenção de um serviço desejado de alguém oferecendo-se algo em 

troca. Transacção é a condição de acordo numa negociação.  

Relacionamentos e redes: A rede de marketing é o resultado final do marketing de relacionamento, 

responsável por constituir esse património corporativo (relacionamento). Essa rede é composta pela 

instituição em causa e seus stakeholders.  

Stakeholder: Em português, interveniente ou parte interessada, diz respeito a uma pessoa, grupo ou 

entidade com legítimos interesses nas acções e no desempenho de uma organização. As suas 

decisões e actuações podem afectar, directa ou indirectamente essa mesma organização. Estão 

incluídos nos stackeholders os funcionários, gestores, proprietários, fornecedores, clientes, credores, 

Estado (enquanto entidade fiscal e reguladora), sindicatos e diversas outras pessoas ou entidades que 

se relacionam com a organização.13 

Canais de Marketing: A fim de atingir um mercado - alvo, a organização utiliza três tipos de canais. O 

primeiro é representado pelos canais de comunicação para transmitir informações a compradores e 

deles obter mensagens (jornais, revistas, rádio e Internet, por exemplo). O segundo refere-se aos 

canais de diálogo (e-mail e telefones)14 e o terceiro, aos canais de distribuição (canal directo – sem 

intermediários; canal curto – serviço transita do produtor para um retalhista  ou canal longo – circuito 

em que intervém o grossista e eventualmente outros intermediários tais como o importador ou o 

agente). 

Anásile SWOT: Ferramenta utilizada para analisar o cenário ou ambiente de uma organização. 

A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica da 

organização no ambiente em questão. O termo SWOT é um acrónimo de Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

Concorrência: Engloba todas as ofertas e substitutos rivais reais e potenciais que um comprador pode 

considerar. Existem quatro tipos de concorrência: de marcas, sectorial, de forma e genérica.  

Ambiente de Marketing: Além da concorrência como uma das forças no ambiente em que a 

organização actua, também o ambiente geral e envolvente da organização a influencia directamente 

(formado pelos ambientes demográfico, económico, natural – meio ambiente, tecnológico, político - 

legal e sociocultural).  

                                                
12 Fontes de Mercado: (http://www.sigmaquadrado.com/glossario/marketingvendas/termos/fontesmercado.html) - Consultado a 
12 de Julho de 2012; 
13 Stakeholder: (http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/stakeholder.htm#vermais) - Consultado a 12 de Julho de 2012; 
14 Estes canais serão explorados mais adiante. 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
Universidade Técnica de Lisboa 

 

Daniela Matinho -209524- 
Ciências Da Comunicação 

10 

Organização: Combinação de esforços individuais que têm por finalidade realizar propósitos 

colectivos. Por meio de uma organização torna-se possível perseguir e alcançar objectivos que seriam 

inatingíveis para uma pessoa. Uma grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou o 

corpo de bombeiros, um hospital ou uma universidade são todos exemplos de organizações. 

Organização Não Governamental (ONG): ONG – Tem uma finalidade pública dado que actua em 

áreas como, o meio ambiente, combate à pobreza, assistência social, saúde, educação, reciclagem e 

desenvolvimento sustentável. As ONGs possuem funções importantes na sociedade, pois os seus 

serviços procuram colmatar a dificuldades de determinados locais onde o Estado está pouco 

presente.15  

Marketing Sem Fins Lucrativos: Tem como funções a criação, planeamento, implementação e 

controlo de programas de produto, preço, comunicação, distribuição e prática de ideias socialmente 

correctas. Neste sentido, em muitas das organizações sem fins lucrativos, o fim social que conduz à 

promoção de comportamentos socialmente aceitáveis faz com que o marketing praticado por este tipo 

de organizações possa ser igualmente considerado como Marketing Social. 16 

Marketing Internacional: Realizar actividades de mercado capazes de gerir o fluxo de bens ou de 

serviços desde uma organização até aos seus consumidores ou usuários, em mais de um país, tendo 

em conta a diversidade cultural, linguística, racial e social de cada região17.  

 

É o conjunto de todos estes conceitos que faz o Marketing responder aos maiores problemas do 

mercado, isto é, à criação, encorajamento, desenvolvimento e revitalização da procura dos 

consumidores face aos produtos ou serviços. Assim, o departamento que outrora era visto como um 

sector dispendioso e dispensável, é actualmente, uma das secções internas mais importantes em 

qualquer instituição.  

Diante esta reflexão sobre o Marketing, é então possível perceber que a Comunicação, como sistema, 

está presente em todos os processos. O “P” de “promoção” comummente a identifica no Mix de 

Marketing e é, por definição, o que inclui “todas as actividades de comunicação e promoção da 

empresa nos mercados - alvo” Yanaze (2000: 109). 

 

2.1.2. O conceito de Comunicação 
 

Tal como o Marketing, também a Comunicação (mecanismo que desenvolve as relações 

interpessoais) percorreu um longo caminho até se afirmar como disciplina independente.18 

Por outras palavras, Communicare - do Latim - consiste em associar, estabelecer laços, tornar comum 

e partilhar algo entre sujeitos. A Comunicação Humana é um processo que envolve a troca de 

informações e utiliza os sistemas simbólicos como suporte para este fim.  

                                                
15 Organizações Não Gorvernamentais: (http://www.infoescola.com/geografia/ongs-organizacoes-nao-governamentais/) 
Consultado a 13 de Julho de 2012; 
16 Marketing Social: (http://marketingiscsp.wordpress.com/2011/01/27/marketing-social-marketing-de-organizacoes-sem-fins-
lucrativos-e-marketing-de-causas-as-diferencas/) - Consultado a 1è de Julho de 2012; 
17 A importância do marketing internacional : 
(http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos1/Importancia_do_Marketing_internacional.htm) – 29 de Junho de 2012; 
18

Evolução da Comunicação: (http://www.clica.net/a-evolucao-da-comunicacao/) - Consultado a 15 de Julho de 2012; 
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Estão envolvidos neste processo uma infinidade de formas de comunicação seja, através da fala, da 

escrita, dos gestos ou mesmo das mensagens enviadas através da rede global de telecomunicações. 

Assim, "Comunicar é simular a consciência de outrem, tornar comum (participar) um mesmo objecto 

mental (sensação, pensamento, desejo, afecto)" MARTINO (2011:23).  

Entre as subdisciplinas da Comunicação, incluem-se a Teoria da Informação, a Comunicação 

Intrapessoal, a Comunicação Interpessoal, o Marketing, a Publicidade, a Propaganda, as Relações 

Públicas, a Análise do Discurso, as Telecomunicações e o Jornalismo. 

Perante esta definição geral, importa agora definir este termo consoante o sujeito em análise. Desta 

forma, a Comunicação pode ser apelidada de duas formas diferentes: Comunicação Comercial e 

Comunicação Corporativa. A primeira tem como finalidade a venda de um produto ou serviço 

(fidelização do consumidor), mais detalhadamente, a Comunicação Comercial diz respeito à 

Comunicação do Produto - coloca a tónica na performance do produto - e à Comunicação da Marca – 

aposta na personalidade da marca -. Por outro lado, a Comunicação Corporativa preocupa-se em 

melhorar a imagem e valores da empresa. Por palavras de Reis e Costa (2007:58) a Comunicação 

Corporativa tem, “o reconhecimento, por parte das empresas, de ser uma função administrativa mas 

que se concretiza, enquanto acção e agenciamento corporativo, através do uso de recursos técnicos 

da área de Comunicação”. A figura abaixo serve como explicitação dos dois tipos de Comunicação 

abordados. 

 

Tipos de Comunicação 

 

 

  

Comunicação Comercial Comunicação Corporativa 

 

  

 

            Produto               Marca                   Organização 

 

Figure 1: Exemplos de Comunicação Comercial e Corporativa 

Explicação: O anúncio publicitário referente à Comunicação Comercial - Produto - compara a potência 

do combustível automóvel com a bebida Maker’s Mark. 

O anúncio publicitário referente à Comunicação Comercial - Marca - indica explicitamente que com a 

marca Activia é possível reduzir a barriga inchada.  

A terceira imagem diz respeito ao logótipo da faculdade ISCSP-UTL regularmente associado ao slogan 

“We value people” e às palavras: Tradição e Inovação. 
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Dada a distinção dos dois termos, apresento agora com mais pormenor a Comunicação Organizacional 

que tem origem em diferentes campos, como os da Administração e das Teorias das Organizações; da 

Sociologia, Psicologia Social e Organizacional; da Antropologia; da Linguística e da Retórica; e da 

Teoria da Comunicação. Neste sentido, a comunicação organizacional ou corporativa (entenda-se 

qualquer tipo de organização: pública, privada, sem fins lucrativos, Organização Não Governamental - 

ONG - ou fundações) surge como um fenómeno inerente aos agrupamentos de pessoas que integram 

uma organização ou a que ela se ligam e configuram as diferentes modalidades comunicacionais 

referentes às suas actividades, Kunsch (2003). Assim, este tipo de comunicação representa a forma 

como identificamos o sistema, o funcionamento e o processo de contacto entre a organização e seus 

diversos públicos: como se relacionam e interagem. 

O relacionamento entre o sujeito e as organizações pode caracterizar-se em 4 vertentes diferentes 

(administrativa, institucional, mercadológica e interna).   

A comunicação administrativa trata das rotinas, normas e regulamentos da organização que devem 

estar documentados e ser do amplo conhecimento de todo o corpo funcional da instituição. Esta 

possibilidade documental permite e gera a visualização de todo o ciclo interno da instituição, desde a 

produção de serviços até ao contacto com o consumidor e respectivo feedback face aos produtos 

adquiridos. Hoje em dia vários softwares, como o Lotus Notes e o ERP, facilitam a fluência dos canais 

de comunicação administrativa.19  

A comunicação institucional tem como principal objectivo preservar e consolidar a imagem da 

organização perante o mercado, construindo uma identidade por meio de uma gestão estratégica. A 

missão, visão e valores são utilizados para destacar os pontos fortes da organização e conquistar a 

simpatia, credibilidade e confiança dos seus públicos. 

Esta área da comunicação contribui para a formação da personalidade de uma instituição perante a 

sociedade.  

Por outro lado, a comunicação mercadológica pode ser entendida como a responsável pelas acções de 

uma organização a fim de reforçar a imagem dos seus produtos e serviços. Não se deve confundir a 

comunicação mercadológica com o Marketing, pois ele auxilia a realização das actividades para manter 

ou melhorar a imagem organizacional dentro de seu segmento, tornando as marcas mais conhecidas. 

Vejamos então os diversos canais que as organizações utilizam para contactar cativar os seus públicos 

face aos seus serviços: 

 

 

 

                                                
19  Comunicação Administrativa: (http://www.gestaodacomunicacao.com/gestao_administrativa.html) - Consultado a 13 de Julho 
de 2012; 
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IM
PR

EN
SA

 A imprensa chega hoje a todas as classes sociais com os mais diversos sujeitos de 
carácter nacional, regional ou local. A cor associada à imagem e escrita exerce um 
grande impacto no público quer a nível físico (papel) como online (este último tem 
vindo a tornar-se comum no mundo universitário de modo a registar determinadas 
conferências ou pesquisas importantes. O modo virtual é geralmente preferível ao 
modo papel por questões financeiras).20 

R
Á

D
IO

 

Na rádio a mensagem tem geralmente um tom íntimo e personalizado visto que o 
produto não pode ser visualizado. Este canal tem, geralmente, um tipo de audiência 
mais conveniente e fiel. Contudo, a facilidade em ouvir rádio é uma mais valia face aos 
restantes meios. Actualmente, a maioria das universidades detém a sua própria rádio 
com informações sobre o quotidiano universitário e interesses dos jovens (o ISCSP já 
faz parte desse núcleo). 

TE
LE

VI
SÃ

O
 

É um meio muito completo: integra a imagem, som script e movimento. É o meio 
audiovisual por excelência pois tem a capacidade de concentrar à sua volta um grande 
número de pessoas - ponto de vista publicitário facilita a rapidez de difusão das 
mensagens publicitárias. As emissões via satélite e por cabo fazem da televisão um 
fenómeno de internacionalização e de globalização. A televisão, faz parte da vida das 
pessoas em todos os países, sendo um objecto de estimação, com o seu lugar próprio, 
condicionando as rotinas e a vida quotidiana das pessoas. Apesar das universidades 
tentarem projectar os seus eventos ou personalidades neste meio de Comunicação, 
nem sempre são bem sucedidas devido ás exigencias económicas que o meio envolve. 

FL
YE

R
S As Brochuras, Catálogos, Flyers e Posters são outras formas de divulgar as 

organizações  e os serviços. Estes materiais são normalmente utilizados nas 
universidades para apresentar e cativar os estudantes a participar nos eventos e 
programas da faculdade, nomeadamente, programa ERASMUS (SANTOS: 2005).  

IN
TE

R
N

ET
 A internet é utilizada pela maioria das organizações (arrisco-me a dizer, todas) de 

forma a promover os seus serviços. Através do site da universidade, qualquer aluno 
pode, encontrar as informação respeitantes à instituição (nomeadamente, missão, 
objectivos, relatório de contas) mas também descrições dos serviços e eventos 
disponíveis.  

TE
LE

FO
N

E 
E 

FA
X 

Ambos fundamentais em qualquer organização, o telefone e o fax são tal como a 
internet, os maiores aliados das universidades. A partir destes, as faculdades podem 
entrar em contacto a qualquer hora com os alunos para lhes fornecer informações 
sobre os seus serviços ou simplesmente esclarecer eventuais dúvidas existentes.  

A
SS

ES
SO

R
IA

 
D

E 
IM

PR
EN

SA
 Ao contrário do que alguns equivocadamente pensam, a tradução do inglês Publicity 

não significa Publicidade, mas sim, Assessoria de Imprensa. A principal tarefa deste 
departamento numa universidade diz respeito à gestão do relacionamento entre a 
organização e a imprensa. 

                                                
20 Do conceito de comunicação ao conceito de publicidade e marketing: (http://www.ipv.pt/forumedia/f2_idei6.htm) - Consultado a 
4 de Junho de 2012; 
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R
EL

A
Ç

Õ
ES

 
PÚ

B
LI

C
A

S 

As Relações Públicas englobam todos os esforços de Comunicação (pagos ou não 
pagos) para promover a imagem corporativa. Enquanto a publicidade restringe o seu 
foco nos consumidores actuais, as Relações Públicas abrangem um público mais 
amplo (SANTOS: 2005). Um bom exemplo desta técnica são as sessões de 
esclarecimentos e informações que o ISCSP-UTL desenvolve ao longo de todo o ano 
para cativar os alunos universitários a participar no programa ERASMUS.  

M
A

R
K

ET
IN

G
 

D
IR

EC
TO

 Marketing Directo - Este método é geralmente utilizado depois de um primeiro contacto 
com o consumidor ou possível consumidor, por exemplo, após um estudante se dirigir 
ao gabinete EASMUS da sua universidade. O objectivo é criar uma relação de 
proximidade e fidelidade entre o serviço e o cliente (SILK: 2006). No caso concreto do 
ISCSP-UTL, diversas sessões de esclarecimentos e emails são enviados durante o 
processo de decisão do aluno em participar no programa ERASMUS.    

Figure 2: Diferentes meios de Comunicação utilizados entre as universidades e os estudantes 

 

Quanto à vertente interna, a sua importância no seio das organizações têm vindo a crescer desde a 

década de 1980. De acordo com Torquato (2009:14), “A era da estratégia prima pela necessidade de a 

organização ser a primeira do mercado ou, no máximo, a segunda. O foco é o posicionamento” e 

Marchiori (2006:27) acrescenta, “ser estratégico significa dar a oportunidade de uma mudança, um 

novo comportamento e não simplesmente informar o que aconteceu na organização”. 

Perante esta descrição, facilmente reflectimos a respeito do papel dos funcionários dentro das 

organizações pois a sua participação no ambiente produtivo é fundamental no relacionamento com 

clientes e com os demais stakeholders. “Quando se fala em comunicação organizacional, temos que 

pensar, sobretudo, na comunicação humana e nas múltiplas perspectivas que permeiam o acto 

comunicativo no interior das organizações. (...) é necessário voltar-se para a comunicação entre as 

pessoas, uma vez que os seres humanos não vivem sem se comunicar”, Kunsch (2009:70). Trata-se 

de uma oportunidade para também compreendermos a própria identidade das instituições, cuja 

estratégia não está representada apenas nas suas relações de mercado mas também nas suas 

relações internas. Assim, a valorização dos funcionários e/ou colaboradores organizacionais deve ser 

entendida como estratégia básica para a formação de uma organização mais efectiva. Marchiori 

(2006).  
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Relativamente aos Meios de Comunicação internos, é importante referir que estes dependem da 

dimensão e capacidade financeira da instituição em questão. O seguinte quadro apresenta de form 

clara os métodos mais utilizados nas faculdades. 

 

ORALIDADE TELEFONE NOVOS MEDIA 

No caso concreto 
das universidades, é 
importante falar da 
Comunicação Oral, 
método mais natural 
e imediato.  
As Reuniões, 
limitadas quanto à 
sua frequência 
podem surgir pelas 
mais diversas 
razões. Estas são 
consideradas como 
o melhor método 
para tomar decisões 
importantes.  

O Telefone é um 
instrumento 
omnipresente dentro 
de uma empresa e a 
falta deste pode 
mesmo fazer pará-la. 
Este elemento 
permite estabelecer 
conexão entre todos 
os departamentos da 
instituição.  

Também os novos medias, entenda-se: o 
Audiovisual, a Videoconferência, Internet (website 
e e-mail) e a Intranet (rede de comunicação 
interna de uma empresa) assumem um papel 
importante no sucesso das universidades. 
Disponíveis apenas em algumas organizações, 
estes suportes permitem facilitar a comunicação 
entre os vários funcionários dos diferentes 
departamentos. Para concluir, é de referir que 
esta comunicação se destina também a 
distribuidores e parceiros económicos, como 
Bancos ou Agências.  
 

Figure 3: Diferentes meios de comunicação utilizados entre os funcionários das universidades 

Os esquemas lineares dão assim lugar aos esquemas concêntricos de comunicação. 

Para terminar este capítulo, é de valor referir que a Comunicação Interna se subdivide em três tipos: 

descendente, ascendente e lateral. Tendo em conta as universidades como organização, a 

comunicação descendente diz respeito à comunicação feita entre a direcção e os colaboradores da 

organização sobre os objectivos desta, estratégias, direitos e deveres dos empregados, a 

Comunicação ascendente é a comunicação feita entre os colaboradores da instituição e a direcção 

sobre eventuais reclamações ou ideias estratégicas positivas. Por fim, a Comunicação Interna lateral 

refere-se à comunicação entre os diferentes serviços das universidades, por exemplo, entre o 

departamento de Marketing e o departamento Técnico.  

 

2.2. O termo Comunicação nas Universidades 
 

A relação indivíduo - indivíduo, instituição - indivíduo instituição - instituição processa-se, 

geralmente, de forma distinta e cuidada visto que cada uma apresenta as suas particulares. É 

incoerente assumir que as organizações semelhantes, ou seja, as instituições que actuam na mesma 

área adaptam as mesmas estratégias, costumes, hábitos e comportamentos. Muito pelo contrário, 

conforme os princípios de Marketing, cabe a cada organismo ajustar-se às características e exigências 

económicas, sociais, culturais, políticos/legais, financeiras e tecnológicas dos seus públicos de forma a 

responder às suas necessidades específicas, Rego (1998). Hoje qualquer instituição, quer pública ou 

privada, nacional ou internacional, procura comunicar e servir da melhor maneira todo o tipo de público, 

avaliando as especificidades e exigências de cada um.  
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Exemplo disso, é o trabalho dos Gabinetes de Saídas Profissionais das faculdades, nomeadamente do 

ISCSP-UTL. Este gabinete, aberto a comunidade integrante da faculdade, contacta directamente (sob 

autorização dos universitários) via email todos os estudantes que possuam características procuradas 

pelos parceiros do ISCSP-UTL. Assim, esta relação directa e especializada para cada estudante marca 

o avanço e aproximação da comunicação universitária entre os diferentes elementos que a constituem. 

Também a forte e diversificada concorrência impele os profissionais a dar a conhecer os serviços de 

uma forma mais pensada, cativante e original, segundo Grencho (2010).  

Visto que este trabalho procura confrontar duas organizações que laboram na mesma área, a 

Educação, mas em países diferentes, parece-me importante destacar as adaptações que cada uma 

procura fazer constantemente para receber os seus estudantes ERASMUS. Vindos de países 

diferentes, as leis e exigências internas de cada país influenciam largamente  a estadia dos estudantes 

durante o seu período de estudos (BERHO: 2002).  

Tal como Dr. Pedro Abreu referiu na sua entrevista: “(...) eles [os ERASMUS] vem de realidades 

diferentes (...) é muito complicado explicar aos alunos ERASMUS que estes são obrigados a defender 

oralmente notas iguais ou superiores a 16 valores.”21 

Desta forma, além da cultura e língua diferentes, os estudantes e qualquer outra marca ou instituição 

enfrentam sempre dificuldades na sua implementação, sendo o ambiente que os rodeia essencial para 

que tudo corra pelo melhor.  

 

2.3. Conceito de Universidade 
 

Visto que os casos em estudo são duas universidades, começo por fazer uma breve introdução ao 

conceito Universidade para posteriormente relatar as duas instituições em questão. Assim, a 

universidade é uma instituição de ensino superior que procura formar alunos nas mais diversas áreas. 

Esta caracteriza-se pela busca incessante de novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, pela tentativa 

de conservar intacta a memória intelectual dos conhecimentos passados Chermann (1999).  

A universidade é historicamente reconhecida como lugar de produção do conhecimento culturalmente 

superior pois foi e é no seio destas que surgiram e continuam a surgir conhecimentos de todas as 

áreas de estudo, Charles e Verger (1996) . Além de produção de conhecimento, a Universidade 

procura ainda vincular-se ao interesse geral, dispensando assuntos imediatistas ou particulares  

passageiros, Romano (1998). Assim, a evolução do conhecimento superior produziu uma extensa 

gama de disciplinas diferenciadas pela particularização de seus objectos de estudo, Maia (1991). Tal 

pluralidade garante à universalidade a produção e comunicação do conhecimento, bem como da 

formação dos alunos. 

 

 

 

                                                
21 Entrevista ao Dr. Pedro Abreu, responsável pelo departamento de ERASMUS do ISCSP, realizada no dia 8 de Fevereiro de 
2012, no ISCSP; 
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A terceira característica identificadora da universidade corresponde à formação integral dos estudantes 

pois as actividades de ensino das faculdades devem ser consideradas como aquelas que buscam 

formar não apenas profissionais mas também, cidadãos capazes de articularem os seus interesses 

pessoais com os interesses sociais “(…) busca da dupla construção e de uma simbiose, de um 

entrelaçamento, de uma fecundação mútua entre projetos individuais e projetos coletivos”, Machado 

(1997:70), trazendo consigo uma postura crítica diante da realidade, com competência técnica e 

compromisso profissional. 

 

2.3.1. A Faculdade ISCSP-UTL 
  

 O ISCSP – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – é uma das sete faculdades que 

integram a Universidade Técnica de Lisboa. Ao contrário das restantes faculdades, o ISCSP tem como 

finalidade formar alunos nas áreas de Ciências Sociais e Políticas. A instituição oferece Licenciaturas e 

Pós-Graduações, bem como, Graduações de segundo e terceiro níveis (Administração Pública, 

Ciências da Comunicação, Ciência Política, Relações Internacionais, Sociologia ou Antropologia são 

algumas das opções educativas da faculdade). Com mais de 3 000 alunos dispersos pela oferta de 

ensino diversificada, são mais de 130 os professores que acompanham os estudantes iscspianos na 

sua vida académica. 

Já centenária, a faculdade procura constantemente aliar a tradição que tanto a caracteriza com a 

inovação que os jovens exigem dia após dia. A formação humana, cultural, científica e técnica é assim 

um dos objectivos desta instituição. Aliado a este, também a investigação - diversos centros de 

investigação da faculdade são reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) -, a 

cooperação internacional e a prestação de serviços à comunidade são metas que o ISCSP-UTL 

pretende desenvolver ainda melhor, a curto e longo prazos.  

Por fim, a nível internacional, o ISCSP encontra-se associado a projectos do mundo Lusófono e Áreas 

Geoestratégicas de protagonismo emergente. Também o programa ERASMUS, Acordos Bilaterais e 

outros Protólocos com Universidades externas caracterizam a faculdade.  

Valorizamos Pessoas! – We value people22  

 

2.3.2. A Faculdade ISC-Paris 
 

ISC - Institut Supérieur Du Commerce - ou Ecole Du Commerce de Paris foi estabelecida em 1963 e 

integra actualmente uma selectiva lista de “Grands Ecoles” francesas na 14° posição23. Situado numa 

das extremidades da cidade de Paris (tal como o ISCSP em Lisboa), o ISC forma alunos nas áreas do 

Marketing, Finanças e Recursos Humanos. Desta forma, a missão do ISC é garantir aos seus alunos 

uma carreira profissional de sucesso dentro de empresas nacionais e internacionais.  

 

                                                
22 ISCSP: (www.iscsp.utl.pt) - Consultado a 10 de Julho de 2012; 
23 ISC-14° place de Grands Écoles: (http://business-school-paris.com/) - Consultado a 30 de Maio de 2012; 
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Disponibilizando Licenciaturas e Graduações de segundo nível, o ISC oferece aos seus alunos 19 

especializações diferentes nas áreas de Moda, Bens de Luxo, Tecnologia, Multimédia, Hotelaria, Alta 

Tecnologia, Finanças e Sistemas de Informação. Conhecida pela sua reputação empresarial24, a 

faculdade é ainda palco de inúmeras conferências, fóruns e feiras internacionais para dar a conhecer 

aos alunos empresas de todo o mundo. Além dos seus próprios eventos, a faculdade divulga também, 

o Multiculturismo através de todos os seus programas internacionais. Com uma rede de mais de 160 

universidades parceiras num total de 50 países, o ISC proporciona oportunidades de carreiras 

profissionais sólidas mas também, a descoberta de outras experiências culturais. Neste sentido, a 

faculdade tem como principal objectivo dar a conhecer aos seus estudantes as relações entre as 

empresas e a forma como estas funcionam no dia-a-dia de modo a prepara-los para o mundo do 

trabalho. Prova disso são os 35 projectos entregues às diversas associações de estudantes da 

faculdade, beneficiando estes de um budget de 820 000€ por ano.25 

  

2.4. As Oportunidades dos estudantes  

Hoje as oportunidades dos estudantes universitários são diferentes das que existiam há 20 anos atrás. 

Não falo directamente do ensino em si mesmo mas da alteração interactiva e tecnológica que este tem 

sofrido26. A revolução tecnológica motivada pela dependência dos consumidores aos gadgets e à sua 

necessidade de constante busca de informação levaram à alteração dos métodos de comunicação das 

organizações (as universidades não são excepção). Se no passado o ensino à distancia era visto de 

forma ilusória, esta é hoje uma realidade constante (prova disso é este mesmo seminário visto que foi 

integralmente redigido à distância física da minha orientadora). Também as plataformas de e-learning 

são uma realidade na maioria das universidades que, apoiadas pela internet auxiliaram e continuam a 

auxiliar o crescimento e desenvolvimento do mundo universitário.  

Esta situação favorável deve-se, em parte, ao apoio da União Europeia (UE) através do Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida. Este programa teve início no dia 15 de Novembro de 2006 e 

segundo o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia foi/é aplicado no sentido de actuar 

mais activamente na aprendizagem dos estudantes ao longo da sua vida académica. O Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida tem como principal objectivo contribuir para o desenvolvimento da UE 

enquanto sociedade baseada no conhecimento e crescimento económico sustentável. O alcance de 

mais e melhores empregos assim como, a maior coesão social e a protecção do ambiente para as 

gerações futuras são máximas que a organização também não dispensa. De uma forma mais prática, 

este programa destina-se à promoção de intercâmbios, à cooperação e mobilidade entre sistemas de 

ensino e formação, a nível europeu. 

 

 

                                                
24 ISC et enterprises: (http://www.partneriscparis.com/) - Consultado a 20 de Junho de 2012; 
25  ISC: (www.iscparis.com) - Consultado a 10 de Julho de 2012; 
26Evolução tecnológica mudou a educação: (http://www.webartigos.com/artigos/as-influencias-da-tecnologia-na-educacao/62166/) 
- Consultado a 14 de Julho de 2012; 
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De forma prática, o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida tem os seguintes objectivos 

específicos: 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida; 

 Apoiar a criação de um espaço europeu de conhecimento; 

 Contribuir para o melhoramento das qualidade de ensinamento; 

 Reforçar a coesão social, a cidadania activa, o diálogo intercultural, a igualdade entre homens 

e mulheres e a realização pessoal; 

 Contribuir para a promoção da criatividade, da competitividade e da empregabilidade, bem 

como para o desenvolvimento do espírito empreendedor; 

 Promover a participação de pessoas de todas as idades nos programas propostos;  

 Promover a aprendizagem de línguas e a diversidade linguística e 

 Apoiar o desenvolvimento de conteúdos, serviços, pedagogias e práticas inovadoras -TIC-. 

De forma a alcançar estes objectivos, foram então implementados quatro sub-programas no sentido de 

cada um actuar concretamente no seu devido sector - Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e 

Grundtvig -.27 

Sucintamente, qualquer um dos programas referidos visa melhorar e reforçar a qualidade do ensino 

para os estuantes. Assim, enquanto o Programa GRUNDTVIG se destina ao fortalecimento da 

educação para os adultos (através da promoção de diversos tipos de actividades de cooperação a nível 

europeu), o Programa COMENIUS actua sobre ensino para os mais jovens (ensino pré-escolar até ao 

secundário). Por outro lado, o Programa LEONARDO DA VINCI visa atender às necessidades de 

ensino e aprendizagem de todos os intervenientes no ensino e formação profissionais, excluindo o 

ensino e formação profissional avançados de nível superior, bem como às necessidades dos 

estabelecimentos e organizações que fornecem ou promovem esse ensino e formação. 

Apesar destes programas desenvolverem um trabalho valioso nas suas áreas, apenas o programa 

ERASMUS será alvo de uma descrição mais alargada, dado o sujeito desta dissertação. 

 

2.4.1. O Programa ERASMUS 
 

O programa ERASMUS (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) 

representa a possibilidade dos jovens trabalharem ou estudarem fora dos seus países de origem. 

Inspirado no filósofo Desiderius Erasmus of Rotterdam, o programa ERASMUS, criado pela UE em 

1987, tem como finalidade tornar os estudantes universitários, estudantes do mundo, pessoas capazes 

de se adaptarem e conviverem com a diversidade cultural.28 

 

 

 

                                                
27

Oportunidades para os estudantes do ensino superior (http://pt-europa.proalv.pt/public/PortalRender.aspx?PageID=442c4e7c-
6daa-4b8e-babb-143c5090fc27) – 20 de Junho de 2012 ; 
 
28

ERASMUS program: (http://www.erasmusprogramme.com/) - Consultado a 10 de Março de 2012; 
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Tendo já mais de 2.2 milhões de estudantes participado no programa, o ERASMUS representa 

socialmente uma grande vitória dado que propõe a democratização da mobilidade Europeia e a 

globalização da juventude. Assim, o programa apresenta como principais objectivos: 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida e das 

possibilidades por ela conferidas; 

 Reforçar a realização pessoal, a coesão social, a cidadania activa e a cidadania europeia; 

 Promover a criatividade, a competitividade e a empregabilidade; 

 Aumentar a participação na aprendizagem ao longo da vida; 

 Promover a aprendizagem e a diversidade linguística e 

 Explorar os resultados, os produtos e os processos inovadores. 

 

Perante estes objectivos, torna-se ainda importante descrever o programa e todas as suas 

particularidades. 

 

Duração da Mobilidade 

 Mínimo: 3 meses (ou um trimestre) ou 

 Máximo: 12 meses (ou um período académico completo). 

  
Mobilidade de Estudantes  

 Realização de um período de Estudos ou 

 Realização de um período de Estágio Profissional . 

 

Mobilidade de Pessoal - Missões de Ensino 

 Pessoal Docente da Instituição de Ensino Superior Nacional (IES)- Leccionar numa IES 

estrangeira ou 

 Pessoal de uma Empresa estrangeira, a convite da Instituição de Ensino Superior (IES) 

Nacional - Leccionar na IES Nacional. 

 

Mobilidade de Pessoal - Formação Profissional 

 Pessoal Docente e não-Docente da Instituição de Ensino Superior (IES) Nacional, para 

formação numa IES estrangeira. 

 

Destinatários 

 Estudantes e formandos do ensino superior; 

 Estabelecimentos de ensino superior; 

 Professores, formandos e outro pessoal do ensino superior; 

 Associações e representantes das partes envolvidas no ensino superior; 

 Empresas, parceiros sociais e outros representantes do mundo laboral; 

 Organismos públicos e privados responsáveis pela organização e oferta de educação e 

formação profissional a nível local, regional e nacional; 



Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
Universidade Técnica de Lisboa 

 

Daniela Matinho -209524- 
Ciências Da Comunicação 

21 

 Centros e organismos de investigação ligados à aprendizagem ao longo da vida e 

 Organismos que prestem serviços de orientação, aconselhamento e informação, relacionados 

com a aprendizagem ao longo da vida. 

 

Cursos Intensivos de Línguas ERASMUS (EILC) - Frequência  

 Cursos especializados nas línguas menos utilizadas e menos ensinadas na União Europeia, 

organizados nos países em que tais línguas são oficialmente faladas ou 

 Os EILC dão aos estudantes ERASMUS que visitem os esses países, para a realização de 

períodos de estudos ou de estágios, a oportunidade de estudar a língua em questão por 

períodos compreendidos entre duas e seis semanas, com o objectivo de se prepararem para o 

seu período de mobilidade ERASMUS.  

 

Programas Intensivos ERASMUS (IP) - Programa de estudos de curta duração, que junta estudantes 

e pessoal de IES de diferentes países participantes, com os seguintes objectivos:  

 Encorajar o ensino eficiente e multinacional de tópicos especiais, que de outra forma não 

teriam a possibilidade de ser leccionados; 

 Permitir que estudantes e docentes trabalhem em grupos multinacionais e beneficiem assim de 

condições de aprendizagem e ensino especiais e 

 Permitir que os docentes troquem experiências no âmbito de conteúdos programáticos e novas 

abordagens curriculares. 

  

Por fim, são todas estas características e actividades relacionadas com o programa ERASMUS que o 

tornam cada vez mais constante no percurso académicos dos estudantes universitários Tal como 

muitos estudantes referem, o ERASMUS oferece a quem nele participa a capacidade de ver o mundo 

de uma outra forma, forma esta não patente nos livros.29 

 
O Programa  

 

O ERASMUS é mais do um programa académico, é também um programa de crescimento e 

aprendizagem pessoal, segundo palavras do Dr. Pedro Abreu30. Desta forma, torna-se importante falar 

de dois conceitos, a Tolerância e o Multiculturalismo. Dado que o ERASMUS visa o encontro de 

estudantes de todo o mundo, a tolerância, respeito e aceitação das diferentes culturas, raças e etnias 

são palavras-chave para quem integra um programa de mobilidade como este, Oborune (2009). 

Segundo Ballatone (2010), os estudantes que hoje abandonam os seus países para estudar pelo 

programa ERASMUS são uma faixa populacional muito específica, ou seja, pessoas jovens estudadas 

que voluntariamente procuram sair do seu país para integrar uma mobilidade organizada e 

institucionalizada recheada de novas experiências. 

                                                
29 Anexos: Testemunho pessoal de Ronja; Reuninão com o responsável pelo gabinete de ERASMUS do ISCSP-UTL; 
30 Anexos: Entrevista ao representante do Gabinete de ERASMUS – Dr. Pedro Abreu 
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Na realidade, a optimização cognitiva global é o objectivo dos estudantes e não necessariamente a 

melhoria das condições de vida.  

Segundo o estudo efectuado por Ballatone (2010), a Alemanha, a Grã-Bretanha, a França, os EUA e a 

Austrália são dos países mais dispostos a receber estudantes internacionais, representando estes mais 

de 10% do número total de alunos existentes (dados referentes ao ano de 2010).  

Para terminar este capítulo, apresento agora uma caracterização da vida de um estudante ERASMUS 

tendo em conta Ballatone (2010). Desta feita, a vida de um estudante "estrangeiro" começa por 

consistir na descoberta e excitação do "novo mundo" (quando o estudante chega à universidade e à 

cidade onde vai efectuar o seu período de mobilidade). As particularidades linguísticas e rotineiras são, 

então, absorvidas. Passado o tempo de "ouro" vem depois a instituição de uma rotina e a comparação 

entre aquilo que é a vida actual do estudante e aquilo que era no seu país (o choque cultural). A esta 

fase dá depois lugar a fase turística, onde a cidade que acolhe o estudante já foi de tal forma absorvida 

que lhe resta apenas descobrir outras realidades: Fase das viagens!  

 

2.4.2. O Programa ERASMUS nas faculdades  
 

O programa ERASMUS apresenta e processa-se de forma distinta nas duas universidades em estudo, 

ISCSP-UTL e ISC-Paris. Começo então por destacar as divergências numéricas de cada instituição.   

Em termos numéricos a Universidade Técnica de Lisboa (UTL) estimula anualmente cerca de 800 

estudantes a realizarem um período de estudos numa universidade que não a sua. Por sua vez, cerca 

de 2 200 estudantes estrangeiros são recebidos, principalmente alunos oriundos do Brasil e de alguns 

países asiáticos como a China, Tailândia e Índia. Relativamente ao ISCSP, a maioria dos estudantes 

recebidos são, geralmente, espanhóis e italianos. Quanto ao número de estudantes enviados, este é 

mais diminuto do que o numero de alunos recebidos, sendo os países de eleição: Itália e Espanha 

seguidos pela Holanda e França.31 

Face à evolução do programa, esta tem-se registado bastante positiva. O seguinte quadro explicita 

detalhadamente o número de estudantes envolvidos no programa ERASMUS nas duas universidades. 

  

 

 

 

 

Figure 4: Número de estudantes envolvidos no Programa ERASMUS no ISCSP-UTL e ISC-Paris (2011/2012) 

 

Relativamente ao ISC, este tem a seu cargo mais de 200 ERASMUS (incoming students), sendo no 

total mais de 500 envolvidos no programa (2011/12).32. Embora com um número mais reduzido, 

também o ISCSP tem aumentado de ano para ano o número de estudantes envolvidos no programa. 

 

                                                
31 Anexos: Gráfico da evolução do número de ERASMUS na UTL 
32 Anexos : Tabela com o número de ERASMUS na ISC 2011/2012 

 Faculdades  2009/10 2010/11 2011/12 
ISC 385 454 547 

ISCSP 50 106 130 
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Figure 5: Percentagem de estudantes envolvidos no programa ERASMUS de 2009 a 2012 nas faculdades 
ISCSP-UTL e ISC-Paris 

Estes quatro gráficos reforçam as percentagens de alunos de cada universidade envolvidos no 

programa ERASMUS desde 2009 a 2012. Na faculdade ISC a evolução de estudantes outcoming e 

incoming registou-se bastante positiva entre 2009 e 2012. É notável que o número de estudantes 

incoming é mais elevado (42% contra 37%) no ano de 2012, contudo, em 2009, a situação na 

completamente inversa (incoming : 26% contra 30% outcoming). Quanto ao ISCSP-UTL a variação do 

número de alunos envolvidos no programa ERASMUS foi relativamente constante entre 2009 e 2012. 

Mais uma vez, a percentagem de estudantes outcoming é inferior à de estudantes incoming (44% e 

47%, respectivamente). De um modo geral, não se registaram alterações bruscas, notando-se apenas 

um amento mais marcado no número de estudantes que o ISC recebeu em 2012. Para concluir este 

capítulo é inevitável não falar das diferenças numéricas associadas aos alunos envolvidos no 

ERASMUS por parte de cada faculdade contudo, a próxima secção deste trabalha apresenta 

detalhadamente explicações para melhor compreender esta realidade 
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4. Resultados 
 

O presente capítulo diz respeito aos resultados obtidos ao longo de toda a pesquisa documental e 

aplicação das diferentes técnicas de recolha de dados. Desta forma, todos os livros, teses e artigos 

científicos analisados, bem como as diversas entrevistas, reuniões de grupo, inquéritos e testemunhos 

pessoais dos estudantes ERASMUS contribuíram amplamente para responder à pergunta chave que 

motivou este estudo: Como se compara a Comunicação para os estudantes ERASMUS em 

diferentes países? 
Dada a diversidade do tema e a variada informação a respeito deste, analisarei detalhadamente a 

contribuição de cada técnica para este estudo, tal como as ilações destas em conjunto.  

 

Situados em países diferentes e coordenados por pessoas distintas, os departamentos de ERASMUS e 

a forma como estes actuam para com os seus alunos é bastante diferente. A principal diferença que 

separa estas secções são a quantidade de alunos envolvidos em cada um deles (como referido 

anteriormente). 

O seguinte gráfico explica isso mesmo: 

 

 

Figure 6: Alunos ERASMUS das faculdades ISCSP e ISC entre 2009 e 2012 

Entre os anos lectivos de 2009 e 2012, ambas as faculdades aumentarem o número de estudantes 

envolvidos no Programa ERASMUS. É de visar, que a quantidade de estudantes (outcoming ou 

incoming) é mais elevada no ISC do que no ISCSP, por exemplo em 2009 os alunos no ISCSP não 

chegavam aos 100, enquanto no ISC eram mais de 300. 33  

Embora seja difícil apontar uma razão exacta para o número de estudantes ERASMUS envolvidos em 

cada faculdade, tudo leva a crer que sejam as questões financeiras (segundo o Dr. Pedro Abreu, esta é 

razão que mais frequentemente impe os estudantes portugueses de integrarem o programa).  

                                                
33 Anexos: Evolução do número de alunos em mobilidade no ISCSP e ISC entre 2009 e 2012; 
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O Dr. Abreu refere ainda que o departamento de ERASMUS é um gabinete bastante recente e que 

ainda está a conquistar os “seus consumidores”.  

Os seguintes quadros contrapõem de forma mais exacta as diferenças de ambos os sistemas (dentro e 

fora das faculdades) bem como as relações: ERASMUS-Organização; ERASMUS-Estudante e 

ERASMUS -Cultura.  

 

Vida na faculdade ISCSP ISC 

Departamento 

Internacional 

Departamento Internacional, 
Saídas profissionais e 
ERASMUS funcionam de 
forma conjunta (mesmo 
gabinete e mesmos 
profissionais). 

Separação dos departamentos: 
Departamento Internacional; 
Departamento de Saídas profissionais; 
Departamento ERASMUS. 

Departamento de 

ERASMUS 2 Funcionários constantes : 
Dr. Pedro Abreu e Dra. Elsa 

1 Funcionário permanente : Drª. Christelle 
Dombasi; 
1 Estudante estagiário da faculdade 
durante os meses de Julho e Agosto ; 
1 Associação de estudantes reponsável 
pelos alunos ERASMUS (COSMO) 

Objectivos e 

Iniciativas 

Melhorar a transmissão de 
informação, principalmente 
informação face aos actos 
administrativos da faculdade 

Melhorar o programa e continuar a 
receber mais estudantes em exchange. 

Participação de 

antigos Estudantes 

ERASMUS 

Faculdade possui uma 
plataforma/ grupo onde 
antigos alunos recebem e 
ajudam os novos ERASMUS 

Estudantes apoiam pontualmente 
ERASMUS se necessário mas não existe 
qualquer relação "organizada".  

Participação dos 

actuais estudantes da 

faculdade 

Estudantes apoiam, na 
generalidade, com 
apontamentos ou 
informações quando 
solicitados. Não existe 
qualquer relação organizada. 

Estudantes apoiam, na generalidade, com 
apontamentos ou informações quando 
solicitados. Não existe qualquer relação 
organizada. 
Associação COSMO e alunos nela 
envolvidos. 

 

Figure 7: Características das ofertas duas faculdades (ISCSP-UTL e ISC-Paris) 

Este quadro apresenta apenas um excerto das informações retiradas durante as entrevistas realizadas 

aos representantes dos departamentos de ERASMUS (Dr. Pedro Abreu -Fevereiro- e Dra. Christelle 

Dombasi -Maio-). De um modo geral, ambos os entrevistados consideram o programa em questão uma 

mais valia académica, social e cultural (quando aproveitado devidamente). Relativamente à recepção 

dos alunos estrangeiros, esta processa-se de forma distinta nas duas universidades. Enquanto o 

ISCSP-UTL procura apoiar personalizadamente cada estudante (reunião particular com cada aluno), o 

ISC-Paris apresenta de forma geral as características da faculdade numa reunião conjunta. Contudo, é 

de referir que esta diferença deve ser tida em conta face aos estudantes ERASMUS envolvidos em 

cada instituto (no ISCSP-UTL: 64 e no ISC-Paris: 293).  

No que diz respeito à involvência dos alunos das faculdades, também aqui as diferenças são notórias. 

De forma prática, o ISC-Paris deposita enorme confiança e apoio na associação de estudantes para os 

ERASMUS (COSMO).  
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Presidida por um aluno da faculdade, cabe ao seu responsável zelar pelos interesses dos ERASMUS e 

apoiá-los em todas as dificuldades que possam enfrentar em Paris.  

Por fim, importa destacar que ambos os responsáveis realçam falhas na comunicação estabelecida 

entre os estudantes contudo, apenas o Dr. Pedro vai mais longe afirmando concretamente a 

necessidade de veicular as informações académicas de forma mais clara.  

Relativamente à vida do estudante ERASMUS fora da faculdade, o seguinte quadro apresenta de 

forma sucinta o suporte de cada universidade, tendo em conta as reuniões de grupo efectuadas. 

 

Vida Fora da 
Faculdades ISCSP ISC 

Questões 
Bancárias 

Abertura de conta é comum mas 
acessível e fácil para qualquer 
pessoa (feito de forma individual). 

Excessiva burocracia: estudantes da 
faculdade (COSMO) apoiam os ERASMUS 
neste sentido. 

Questões de 
Alojamento 

Antes da chegada dos alunos à 
faculdade escolhida, diversos 
sites, grupos e propostas de 
alojamento são apresentadas. 

Alguns link são partilhados mas a maioria dos 
estudantes chega à cidade escolhida sem 
alojamento. 

Eventos 
Culturais e 
pedagogicos 

Conferências sobre as áreas de 
estudo da faculdade acessíveis a 
todos os estudantes; 
Visitas de estudo a locais de 
interesse às unidades curriculares; 

Conferências acessíveis a todos os 
estudantes na faculdade;  
Encontros semanais dos estudantes 
ERASMUS organizados pela associação 
COSMO; 
Organização de viagens nacionais e 
internacionais. 

Empresas e 
Associações  

To be ERASMUS in Paris ; 
La Masion de l'Europe à Paris 

 

Figure 8: Características das ofertas aos estudantes fora das faculdades (ISCSP-UTL e ISP-Paris) 

 

Assim, de forma geral, o ISC-Paris tem uma participação mais activa na vida do estudante fora das 

aulas, através da organização de encontros e actividades de interesse para o ERASMUS. 

Destaco ainda a importância que as associações e organizações (com e sem fins lucrativos) assumem 

na vida dos estudantes, nomeadamente La Masion de l'Europe à Paris.  Desta forma,  a possibilidade 

de entrevistar a responsável por esta organização foi valiosa para compreender o trabalho cultural e 

social que a associação europeia procura executar em Paris. Cidade característica e uma mentalidade 

bastante mais fechada à diversidade cultural do que as cidades latinas, como Lisboa ou Roma, a Drª 

confessa ser um prazer apoiar anualmente alunos de todo o mundo a melhorar as suas capacidades 

linguísticas e comunicativas. Contudo, a responsável remata ainda as acções a melhorar no futuro para 

receber os estudantes internacionais são a criação de um sistema de alojamento mais viável e sem 

interesses financeiros associados.  

No sentido de complementar as informações acima descritas, procurei igualmente junto das pessoas 

directamente envolvidas neste estudo, estudantes ERASMUS, compreender as suas opiniões face ao 

trabalho que cada universidade realizou ao longo do ano lectivo 2011/2012.  
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Destinado a todos os estudantes em Exchange, o inquérito com cerca de 20 perguntas de resposta 

rápida foi lançado online durante um mês. Apesar de terem sido obtidos menos respostas do que o 

número de estudantes envolvidos no programa (82 inquéritos, no total das duas universidades), as 

respostas obtidas foram valiosas para complementar este estudo.  

De modo geral, a maioria dos inquéritos foram respondidos por pessoas do sexo feminino (78%) com 

menos de 25 anos (70 estudantes), sendo que maioria dos alunos realizaram estudos referentes às 

suas licenciaturas. A participação neste estudo foi mais activa da parte dos estudantes do ISC-Paris, 

contudo é importante referir dois aspectos que podem explicar estes resultados: o número mais 

elevado de estudantes estrangeiros no ISC-Paris e a convivência próxima destes alunos para com o 

meu seminário.  

Relativamente às informações e detalhes do programa, a maioria dos alunos (mais de 70%) destacou 

as faculdades como as principais fontes de informação actualizada. Quanto aos primeiros contactos 

estabelecidos entre as faculdades e os alunos ERASMUS, as opiniões dividem-se essencialmente 

entre as seguintes opões apresentadas no inquérito: um semestre antes da partida para a universidade 

escolhida e dois meses antes da partida para a universidade escolhida, sendo que este contacto foi 

maioritariamente feito via email (93% das respostas). 

Quanto às dificuldades enumeradas pelas alunos, o alojamento, estrutura educacional e questões 

bancárias estão no topo da lista.  

Genericamente, o balanço da comunicação entre as faculdades e os alunos foi avaliado de forma 

positiva e tal como as reuniões e testemunhos pessoais relatam: a maioria dos estudantes que integrou 

este programa, fê-lo no sentido de aprender outra língua, conhecer pessoas novas e adquirir 

experiências diferentes a nível pessoal e profissional. 

De forma a consolidar a informação recolhida ao longo do ano, apresento agora de forma esquemática 

as conclusões alcançadas pela utilização das técnicas acima detalhadas, bem como pelos 

testemunhos pessoais dos 7 estudantes ERASMUS (5 estudantes do ISC-Paris do 2 estudantes do 

ISCSP-UTL) e reuniões de grupos34. O seguinte esquema corresponde à análise SWOT da 

comunicação entre as faculdades em estudo e os estudantes ERASMUS (outcoming e incoming) no 

ano 2011/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Anexos: Reuniões de Grupo 
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Análise SWOT: O Programa ERASMUS nas faculdades ISCSP-UTL e ISC-Paris 

Fraquezas 
- Apoios económicos reduzidos; 
- Debilidades do sistema informático 

(horários e cadeiras disponíveis); 
- Falta de esclarecimento das 

especificidades do sistema de 
ensino; 

- Excessiva documentação e 
burocracia associada à inscrição 
no programa; 

- Dificuldade em adquirir 
equivalências às cadeiras 
existentes nas faculdades de 
origem dos alunos; 

- Número reduzido de funcionários 
que apoiem os estudantes; 

- Contacto reduzido com alunos  
portugueses (ISCSP) e franceses 
(ISC); 

- Custos elevados associados ao 
programa; 

Forças 
- Diversidade cultural e social – contacto 

constante com alunos do país escolhido e 
de outros países; 

- Utilização de ex-ERASMUS para receber 
os novos estudantes em Exchange; 

- Utilização de actuais estudantes para 
receber os estudantes ERASMUS; 

- Associações universitárias e não 
universitárias que têm como finalidade 
juntar estudantes estrangeiros; 

- Amizades a nível internacional; 
- Aprendizagem constante da língua do país 

escolhido (aulas semanais); 
- Feiras, exposições e conferências que 

apelem à formação do aluno; 
- Contacto com responsáveis de empresas e 

marcas nacionais; 
- Visitas culturais e viagens dentro do país 

escolhido; 
- Boa imagem de ambas as universidades; 

Ameaças 
- Organizações exteriores às 

faculdades que procuram receitas 
financeiras vindas dos estudantes 
ERASMUS; 

- Proprietários que aplicam rendas 
mais elevadas aos estudantes 
estrangeiros (sujeitos que 
desconhecem a cidade e capazes 
de pagar mais por um studio  ou 
apartamento);  

- Interpretação exclusivamente 
boémia do programa ERASMUS; 

Oportunidades 
- Crescimento do número de estudantes à 

procura de experiências diferentes e 
inovadores; 

- Aquisição de experiências particulares e 
diferentes do dia-a-dia; 

- Conhecimento amplo das características 
políticas, sociais e culturais de outro país; 

- Estabelecer contactos profissionais com 
empresas de todo o mundo; 

 

Figure 9: Anásile SWOT do programa ERASMUS aplicado nas faculdades ISCSP e ISC 

 

Perante esta esquema SWOT é possível identificar algumas debilidades existentes entre o contacto 

universidade - estudante. Dada a recolha de vários testemunhos pessoais de estudantes ERASMUS e 

tendo em conta a minha experiência enquanto estudante das duas faculdades, as seguintes propostas 

destinam-se a melhorar a comunicação entre o ISCSP-UTL e ISC-Paris para com os seus estudantes 

ERASMUS. 
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ISCSP-UTL ISC-Paris 

- Motivar mais alunos (ex-ERASMUS e 

actuais alunos) disponíveis para ajudar 

os estudantes ERASMUS; 

- Incorporar os ERASMUS na vida 

universitária (adaptação da semana 

académica aos estudantes estrangeiros: 

alguns dos hinos e cânticos dos cursos 

poderiam ser traduzidos em Inglês); 

- Apelar aos alunos da faculdade a 

participar no ERASMUS através de 

vídeos e fotos das actividades e 

experiências do programa; 

- Apresentar um site mais apelativo aos 

estudantes estrangeiros: mais dinâmico, 

interactivo e actualizado; 

- Criar uma associação ou um 

departamento específico para apoiar os 

estudantes ERASMUS; 

- Criar uma brochura descritiva da 

faculdade, sistema de ensino e 

particularidades de avaliação e 

equivalências para os ERASMUS; 

- Disponibilizar de forma gratuita cursos 

regulares de Língua Portuguesa para 

todos os alunos em intercâmbio; 

- Realizar newsletters sobre as actividades 

promovidas na faculdade ou na cidade e 

- Estabelecer contactos com agências 

para disponibilizar visitas ou viagens 

culturais aos estudantes.  

- Motivar mais alunos (ex-ERASMUS e 

actuais alunos) disponíveis para ajudar 

os estudantes ERASMUS; 

- Apresentar um site mais apelativo aos 

estudantes estrangeiros: mais dinâmico, 

interactivo e actualizado; 

- Alterar o sistema informático disponível 

de forma a apresentar os horários e 

respectivas cadeiras escolhidas por 

cada aluno antecipadamente; 

- Aumentar o número de funcionários no 

departamento internacional; 

- Responder e apoiar mais prontamente 

os estudantes ERASMUS; 

- Informar previamente os estudantes 

sobre as especificidades do sistema 

educacional e 

- Estabelecer uma cooperação com uma 

ou mais agências imobiliárias de modo 

a dar uma escolha diversificada aos 

estudantes à procura de alojamento. 

 

Figure 10: Propostas de comunicação a implementar em cada faculdade 
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De um modo geral, a relação entre os departamentos ERASMUS e os seus alunos é bastante positiva. 

Os responsáveis são vistos como profissionais educativos mas especialmente, como sujeitos 

disponíveis para ajudar os estudantes em qualquer problema que estes enfrentem na cidade escolhida. 

Assim, as propostas acima referidas vão ao encontro duma comunicação entre os organismos e os 

estudantes ainda mais perfeita. Desta forma, enquanto o ISCSP-UTL apresenta uma organização 

administrativa bastante forte e concisa, enquanto o ISC-Paris se destaca pela versatilidade de 

actividades e pelo acompanhamento cultural e social constante aos estudantes dentro e fora da 

faculdade. Assim, os pontos a melhorar no departamento ERASMUS de Lisboa vão ao encontro da 

pouca frequência e variedade de actividades sociais, já em Paris, cabe ao departamento ajustar de 

forma mais eficaz o apoio às dúvidas e dificuldades escolares que os estudantes enfrentam durante o 

seu período escolar. 
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4. Conclusão 
 

Após este longo estudo, torna-se agora importante apresentar as principais ilações desta dissertação 

sobre a Comunicação Corporativa nas universidades para o programa ERASMUS.  

A Comunicação Organizacional detem diversas características para o bom funcionamento interno e 

externo das instituições, como foi verificado. Face aos casos em estudo, as faculdades ISCSP e ISC, 

de um modo geral, a comunicação directa e o email foram as formas de contacto mais utilizadas e mais 

eficazes. Dado que as pessoas envolvidas no programa ERASMUS são alunos sem qualquer 

conhecimento da universidade e cidade escolhidas, é de destacar o contacto especializado que cada 

uma das organizações desenvolveu para cada aluno.    

No sentido de dar resposta à pergunta de partida e aos objectivos deste trabalho, foram necessárias  

muitas horas de pesquisa documental (livros e artigos científicos), bem como recorrer a técnicas 

distintas de recolha de dados, nomeadamente, testemunhos pessoais, reuniões de grupo, entrevistas e 

inquéritos. Todas estas ferramentas de estudo acabaram por exigir um cuidado mais específico dada à 

elevada quantidade de informação disponibilizada.  

Assim, segundo os dados recolhidos, na globalidade, os estudantes estrangeiros retêm uma opinião 

positiva do programa quando a este se propõem mas esta é, em quase todos os casos, superada 

quando estes terminam a sua experiência no estrangeiro. O contacto com uma nova cultura, língua, 

pessoas e experiências diferentes têm levado ao aumento progressivo de estudantes universitários 

envolvidos no programa. Contudo é de salientar algumas falhas administrativas apontadas por vários 

estudantes do ISC (característica que nenhum dos estudantes do ISCSP referiu). No entanto, à 

universidade portuguesa fica a faltar um pouco mais de dinamismo social e cultural de forma a cativar 

mais alunos de outros países a estudar em Portugal e no ISCSP. Como resposta a cada uma destas 

fragilidades, acredito que a cooperação de entidades externas à faculdade (associações, por exemplo) 

e os próprios alunos de cada uma das universidades podem dar apoiar e receber ainda melhor os 

estudantes estrangeiros no ISCSP e no ISC.  

Pessoalmente, conclusão deste seminário representa o fim de um longo caminho de pesquisa e 

análise. Se no início do ano lectivo considerava que a tarefa mais difícil seria escolher e estruturar o 

tema de trabalho, ao longo destes dois semestres percebi que também a concretização daquilo que 

idealizamos é, muitas vezes complicada de alcançar. Assim, destaco as dificuldades encontradas na 

triagem de informação pertinente bem como a minha participação activa no programa ERASMUS (ISC-

Paris) que dificultou em diversas situações o comprimento das etapas desta dissertação.  

Por outro lado, este estudo possibilitou-me trabalhar sobre um tema que aprecio bastante (diversidade 

cultural), contactar com muitos estudantes das duas faculdades (entrevistas e testemunhos recolhidos) 

e ainda, conhecer melhor o programa que no último ano (tal como os restantes estudantes referiram) 

me fez crescer enquanto estudante e pessoa.  
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ERASMUS ISC-ecole de Paris: (http://www.business-school-paris.com/incoming-students/life-at-isc-

paris/index.html) - Consultado a 15 de Dezembro de 2011; 

ERASMUS Paris: (http://www.eu-student.eu/study-in-france/) - Consultado a 7 de Outubro de 2011; 

ERASMUS à Paris: (http://www.erasmus-paris.com/) - Consultado a 5 de Outubro de 2011; 

ERASMUS program: (http://www.erasmusprogramme.com/) - Consultado a 10 de Março de 2012; 

ERASMUS UTL: (http://www.utl.pt/pagina.php?area=8043) - Consultado a 10 de Dezembro de 2011; 

Evolução da Comunicação: (http://www.clica.net/a-evolucao-da-comunicacao/) - Consultado a 15 de 

Julho de 2012; 

Evolução tecnológica mudou a educação: (http://www.webartigos.com/artigos/as-influencias-da-

tecnologia-na-educacao/62166/) - Consultado a 14 de Julho de 2012; 

ISCSP: (http://www.iscsp.utl.pt/) - Consultado a 5 de Outubro de 2011; 

ISC-Paris: (http://www.iscparis.com/) - Consultado a 6 de Outubro de 2011; 

Gráfico Industrias Culturais e Criativas 

(http://www.briefing.pt/comunicacao/14039-lpm-lidera-o-ranking-das-consultoras-de-comunicacao.html) 

- Consultado a 25 de Novembro de 2011;  

Linguagem verbal e não verbal: (http://www.infoescola.com/comunicacao/linguagem-verbal-e-nao-

verbal/) - Consultado a 16 de Dezembro de 2011; 

Marketing Móvel: (http://smeira.blog.terra.com.br/2011/09/12/marketing-mvel-explode/) - Consultado a 

30 de Novembro de 2011; 

Multiculturalismo: (http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/M/multiculturalismo.htm) 21-11-2011; 

Plano de Marketing: 

(http://www.google.com/imgres?q=plano+de+marketing&um=1&hl=en&client=safari&sa=N&rls=en&biw

=1164&bih=680&tbm=isch&tbnid=hVPYccu0J3-w6M:&imgrefurl=http://www.iapmei.pt/iapmei-art-

03p.php%3Fid%3D2342&docid=_X8QJvuOWgRN0M&imgurl=http://www.iapmei.pt/resources/images/g

sg_2_1_3.jpg&w=511&h=380&ei=RbLsTsqiJYK3hAet5ZmyCA&zoom=1&iact=hc&vpx=273&vpy=375&d

ur=9578&hovh=194&hovw=260&tx=172&ty=165&sig=103515508815684135116&page=1&tbnh=148&tb

nw=199&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:13,s:0) - Consultado a 17 de Dezembro de 2011 e 

Processo da Comunicação: 

(http://www.google.fr/imgres?q=Processo+de+comunicaçao,+shannon+e+weaver&hl=pt-

PT&biw=1164&bih=702&tbm=isch&tbnid=Q9HcaG_2bYqcxM:&imgrefurl=http://www.dgz.org.br/jun10/A

rt_03.htm&docid=LHc16HbF0qK8-

M&imgurl=http://www.dgz.org.br/jun10/Art03fig01.jpg&w=659&h=439&ei=h1rrTqn6JcLy8QORz_CRCg&

zoom=1&iact=hc&vpx=102&vpy=378&dur=483&hovh=183&hovw=275&tx=160&ty=93&sig=1014320112

67467581593&page=1&tbnh=133&tbnw=199&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:0) - Consultado a 16 

de Dezembro de 2011. 
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Anexos 
 

Calendarização das tarefas a realizar ao longo do ano 
  

Dias 
 
Tarefas a desenvolver: 
 

Até Dia 6 Escolha do tema a explorar; 
Inventário de trabalhos académicos sobre a área de estudo ; 

Até Dia 13 Confirmação do Orientador ; 
Leitura de artigos e livros sobre o tema ; 

De Dia 27 a Dia 30 Recolha de Testemunhos Pessoais de Estudantes ERASMUS; O
ut

ub
ro

 

De Dia 13 a Dia 27 Realização da uma sinopse referente às pesquisas já executadas ; 

Até Dia 6 Enunciação da Pergunta de Partida e respectivos Objectivos; 
Enumeração das Ténicas de Recolha de dados a aplicar ; 

Até Dia 10 Apresentação do Pré-Projecto ; 
De Dia 10 a Dia 13 Análise das Opções Metodológicas existentes ; 

N
ov

em
br

o 

De Dia 14 a Dia 20 Confirmação dos Especialistas a colaborar no trabalho ; 
Entrevista à Drª Nolwenn Gourmelen; 

 
Até Dia 2 Desenvolvimento do Projecto apresentado ; 

D
ez

em
br

o 

Até Dia 18 Entrega do Relatório (1ª Versão) do 1º Semestre; 

Ja
ne

iro
 

Até Dia 23 Correção de falhas no Relatório ; 

Fe
ve

re
iro

 

Até Dia 20 Entrevista ao Dr. Pedro Abreu; 
Entrega do Relatório Final do 1º Semestre; 

Até Dia 18 Concepção do inquérito e restantes guiões de entrevista; 

M
ar

ço
 

De Dia 19 a Dia 25 Reunião de grupo com os estudantes ERASMUS; 

De Dia 2 a 23 

A
br

il 

De Dia 24 a 30 
Análise de todos os conteúdos recolhidos; 

M
ai

o 

Durante todo mês Entrevista à Dr.ª Christelle Dombasi; 
Alterações e ajustamento do relatório; 

Ju
nh

o 

Durante todo o mês Aplicação dos inquéritos; 
Recolha de mais testemunhos pessoais dos estudantes; 

Até dia 20 
Análise dos inquéritos aplicados; 
Ilações finais sobre o trabalho desenvolvido; 
Enunciação de propostas viáveis à comunicação para os estudantes; 
Conclusão do relatório escrito e Ju

lh
o 

Dia 27 Apresentação Oral e defesa do Seminário. 

 

Plano de Marketing 
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Target Market: Os P’s do Marketing 

 
 

Evolução dos estudantes em mobilidade nas faculdades da UTL 
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Evolução dos estudantes em mobilidade nas faculdades da UTL (2) 

 

 

 

Número de alunos envolvidos no Programa ERASMUS (ISCSP e ISC) entre 2009 e 2012 

 

ISCSP 2009/10 2012/11 2011/12 TOTAL 

Estudantes Incoming 23 64 77 164 

Estudantes Outcoming 27 42 53 122 

TOTAL 50 106 130 286 

 

ISC 2009/10 2012/11 2011/12 TOTAL 

Estudantes Incoming 178 221 293 692 

Estudantes Outcoming 207 233 254 694 

TOTAL 385 454 547 1386 
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Testemunhos Recolhidos 
ISCSP-UTL 

 

Ronj (Alemanha) 

Aquilo que é o ERASMUS para ti? 
O Erasmus para mim é mais uma experiência internacional. Já morei um ano nos Estados Unidos num 

intercâmbio de alunos quando tinha 16 anos e outro ano no Peru para fazer serviço voluntário depois 

de terminar o décimo-terceiro ano (na Alemanha são 13 anos de Escola). Então não é nada novo sair 

de casa e conhecer outro país. Como só tinha viajado para outro continente, queria conhecer um país 

mais perto do meu para ver as diferenças de culturas no mesmo continente, a Europa. E isso é o 

Erasmus para mim, um intercâmbio de culturas europeias. 

Aquilo que representa? 

Acho que o Erasmus representa entrar em contacto com outras culturas europeias, como já disse, mas 

não quer dizer conhecer apenas o país escolhido, quer também dizer, conhecer todas as culturas dos 

outros alunos estrangeiros. É claro que os estudantes de Erasmus se juntam muito na universidade. É 

mais fácil entrar em contacto com pessoas que também não sabem nada de Portugal e não percebem 

nada no início, nós formamos um grupo único, os “Estrangeiros“. Assim o Erasmus resulta de uma 

experiência multicultural, com muita festa, claro, pouca universidade e a oportunidade de nos 

identificarmos como “europeus“ em vez de “Alemães“ ou “Franceses“. 

Porque escolheste Portugal para estudar? 

Na Alemanha estou a tirar o curso de “Ciências de Culturas com Economia e Gestão“. É um curso 

misturado e interdisciplinar e que se caracteriza por dar a oportunidade a cada aluno de escolher uma 

região no mundo que mais lhe interesse. Assim eu escolhei a região de América Latina, Espanha e 

Portugal. Também é obrigatório para nós estudar um semestre no estrangeiro ou fazer um estágio no 

estrangeiro de pelo menos 3 meses. Como já falo Espanhol fluente e tinha já quatro semestres de 

Português na Universidade, queria melhorar os meus conhecimentos de Português. Para o Brasil não 

queria ir, talvez um dia, visto que já conheço partes de América Latina (Peru, Chile, Argentina) queria 

muito conhecer mais de Europa. Também pensei que seria melhor aprender Português em Portugal 

porque as pessoas dizem que é mais difícil de entender. Então queria aprender Português de Portugal 

para depois poder entender todos os sotaques. E, por último, a minha professora de Português na 

Alemanha é uma Portuguesa de Coimbra e eu gosto muito dela por ser uma pessoa muito animada. 

Pensava: se todos os portugueses são assim, vou gostar muito do país. E tinha razão. 

O que mais gostaste quando chegaste ao meu país? 

Pois eu gosto simplesmente de tudo! Gosto como as pessoas bebem uma bica todos os dias, esta 

cultura de poupar um tempinho para tomar um cafezinho. Também gosto muito dos diminutivos  e 

gosto muito do tempo em Lisboa, poder ir para a praia todos os dias e aproveitar o bom tempo quando 

na Alemanha já está muito frio. E claro que gostei muito da cidade, Lisboa têm tudo o que uma pessoa 

precisa: muitos lugares públicos muito bonitos, bom café, pastéis de nata, muita cultura e uma vida 

nocturna óptima! 
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Quais as maiores diferenças? 

A maior diferença para mim é que as pessoas não correm tanto como os alemães. Na rua todas as 

pessoas parecem estar relaxadas, caminham mais devagar do que os alemães e há mais pessoas na 

rua. Pode ser pelo espaço limitado nos apartamentos aqui na cidade mas as pessoas parece que 

gostam mais de ficar fora de casa até à noite, não sei. Uma grande diferença é também que os jovens 

costumam morar com os seus pais muito tempo, os meus amigos portugueses na universidade moram 

todos com os seus familiares. Na Alemanha os jovens saem da casa quando vão estudar para a 

universidade. 

O que mais sentes falta? 

Sinto falta do pão alemão (é integral e mais duro do que o pão aqui, com grãos inteiros e muito 

saboroso!). Além disso não sinto falta de mais nada, só de algumas pessoas, como a minha família 

mas eles vêm aqui no Natal e no Ano Novo.  Também falamos frequentemente no Skype. O que  mais 

me faz falta é o meu namorado, ele faz Erasmus na Galiza e nós vemo-nos cada duas em duas 

semanas ou em Portugal ou na Espanha. 

O que Portugal tem de melhor para te oferecer? 

Marisco  Não a sério, gosto muito da comida mas o melhor aqui é a hospitalidade das pessoas. Nas 

primeiras três semanas quando estava à procura dum apartamento em Lisboa, morei com amigos dos 

meus pais, um casal luso-alemão (mulher alemã e homem português) que me ajudaram muito em tudo 

o que tinha de fazer e conhecer ao chegar aqui. Ensinaram-me a cozinhar a cataplana,  mostraram-me 

como chegar à universidade e muito mais coisas importantes para saber. Mas não são só eles que são 

muito hospitaleiros, também na rua há sempre pessoas dispostas para me ajudar a encontrar o 

caminho e na universidade os alunos e os professores estão sempre dispostos para me ajudar em 

qualquer coisa. 

O menos positivo? 

Não posso pensar em nenhuma coisa negativa até agora. A única coisa talvez seja o facto de não 

conseguir planificar bem o tempo que preciso para chegar a um lugar. Muitas vezes chego atrasada 

porque os autocarros estão sempre atrasados. Mas isso é uma coisa que me vou acostumando. 

Como é a faculdade para ti? 

A faculdade é boa só que fica muito longe do centro da cidade e demoro 45 minutos da Baixa até o 

Polo Universitário da Ajuda. Também estou a frequentar uma cadeira de Marketing no ISEG pelos 

meus estudos na Alemanha tenho de tirar também o curso de Gestão. Assim tenho de mudar de 

faculdade de dois em dois dias da semana. Não percebo porque que é que as faculdades duma 

mesma universidade não ficam num lugar. Assim os estudantes de diferentes áreas de estudo não 

entram em contacto e na minha opinião o intercâmbio entre diferentes ciências pode ser muito 

próspero para todos. 

Como são as pessoas, os estudantes, os professores e os funcionários? 

Os estudantes no ISCSP são muito abertos. Pois são abertos quando uma pessoa tenta entrar em 

contacto. Também acho que ajuda muito já poder comunicar pelo menos basicamente. Ninguém quer 

falar com uma pessoa mais do que uma vez quando não se conseguem perceber.  
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Fora da universidade ainda não conheci outras pessoas portuguesas, só alguns amigos dos meus 

amigos portugueses da universidade quando saímos. Claro, como tenho namorado, não falo muito com 

outros meninos quando vou a festas porque eles querem sempre mais do que falar. 

Os professores e funcionários na universidade são muito hospitaleiros, dispostos a explicar quatro 

vezes uma coisa que não percebi, sempre com muita paciência e sempre com um sorriso no rosto. 

Nunca sinto que estou a aborrecer as pessoas com as minhas perguntas e dúvidas. Duvido que na 

Alemanha tenham esta paciência com os estrangeiros. 

 

Omer Karatas (Turquia) 

I chose Portugal because I always wanted to learn Latin languages and culture. Portuguese is one of 

them and it was a great opportunity to make it. After I decided to go to Portugal I had two college 

options one was ISCSP and I decided to go ISCSP because of its quality and history.  

During my Erasmus period, I always had fun. The professors and colleagues, in ISCSP, were so nice to 

Erasmus students, they always tried to help us.  

Also I really like Lisbon, it has great nature, less crowded (than my city, Istanbul). I really enjoyed the 

city.  

I guess from my Erasmus experience I really improved my communication and leadership skills and 

also I improved my language skills.  

(English -Advanced- and Portuguese -Beginner-) 

Apart from that right now I have friends from different 30 countries all over the Europe and World (Brazil, 

Mexico, Japan), which is an amazing thing! 

I had a great Europe Trip (which includes 7 countries) everything was perfect, I am really happy 

because of I had an Erasmus Experience! 

 

ISC-Paris 

 
Isabell Nemitz (Alemanha) 

I am Isabell Nemitz, 21 years old girl from Flensburg, Germany. At the moment I am passing my 

semester abroad in Paris, France and the lifestyle and behaviour of the French people over here is quite 

contrary to what I am used to back home in Germany. In the following I will talk about my “French 

experiences” in Paris: 

Already right after my arrival at Gare de l’Est I learned, that I really have to speak French, nobody was 

able to help me, when I tried to ask in English how I can find the metro I needed.  Even the woman 

selling me my metro-ticket could not answer my questions about different tariffs and possibilities. In 

Germany this would never happen, almost everybody is able to speak and understand English – 

especially at public workplaces where you probably sometime have to deal with foreigners. 

When I finally managed it to find my way out of the train station right into the city, I was just 

overwhelmed. Flensburg has only about 90.000 inhabitants, but I am often in Hamburg, which is with its 

about 1,8 million inhabitants already big is in terms of people, cars and busses just hurrying around on 

the streets nothing compared to Paris.  
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Nobody cares about red lights or any kind of traffic rules. People cross the streets whenever and 

wherever they want. Cars, bikes, motorcycles, cabs and busses are just one big mass on the streets 

without any order. There are apparently none of the rules I learned in German valid. Back home I do not 

cross red lights in general and especially not when children are around. Over here 6 years old children 

are crossing streets during the red light hand in hand with their parents, something you would absolutely 

never see in Germany – not even in the big cities like Berlin, Munich, Cologne or Hamburg. It’s not only 

a cliché, that rules and punctuality are very important for Germans. 

Punctuality is another apparently unknown thing in France. If there is an event and you are told it will 

start at 8 o’clock and that you have absolutely to arrive in time to make sure not to miss anything, it is 

certain that nothing will happen until at least 8h30 and nobody (except of maybe you and some other 

Germans) will arrive in time.  

There are also a lot of differences between my German and French university. I’m studying at the 

University of Flensburg, which is in terms of size and number of students comparable to the ISC Paris – 

but that is almost the only aspect this two schools have in common. 

The organization of the school and classes in Paris is not that good. During the week when everybody 

could choose his/her classes the timetables of the different courses were still changing. The same 

happened to name and content of the classes, it was just a big mess and impossible to create a time 

schedule, because they were still working on the course catalogue. Something what would in Germany 

in each case happen before the semester starts or at least is finished when the students have to make 

their choices. 

It’s also not easy to meet the coordinator who is over here responsible for the international students. It 

happened to me, that I had to queue for almost one hour, just to get to know right in front of the door, 

that the coordinator has now to leave for lunch and will not be available the next two hours.  

Another problem about the international coordinator at ISC is her English. In most of the cases she is 

able to understand, but it happens that she just switches to French, when she does not know how to say 

something in English. Like I already mentioned: in positions like this you really have to be able to speak 

English perfectly (but that is maybe just the German point of view).  

But there are not only problems with the international coordinator but also in the classes. My classes are 

all in English, because I am also studying in English in Germany and so my home-university will accept 

all of my courses I am attending. I was really surprised that most of the teachers English is very well, I 

expected it to be worse. But the way of teaching is quite different to Germany. In some classes there is 

a lot of practicing without getting knowledge about the theoretical part, so actually nobody has the 

knowledge needed for the practical part like writing a Business Plan, which is 50% of the final grade.  

In my view it is also to criticize that the classes are in English but some teachers are translating almost 

every second sentence into French. In none of my classes in Germany a teacher translates that much 

to make sure everybody understands, back home they just expect that everybody is able to understand 

and if not it is his/her own fault, because actually according to this time of globalization everybody has to 

speak English. 
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It is also not that easy to get access to the teachers’ course material, which is to be found somewhere 

on ISC’s communication platform myisc.com, but the teachers themselves often have no clue where it 

exactly is. This communication platform is in general not well organized and confusing. 

Another thing very hard for me is group work with French guys. Maybe I am way too German, but 

organization and deadlines mean at least something to me, but it means apparently almost nothing to 

the French, which makes it for me almost impossible to work together with them. 

All in all it sounds like I am only thinking badly about Paris and France, but I am not. Sometimes the 

relaxed behaviour of the French seems to be right to me and also the traffic without any rules seems to 

be working as long as I did not see any accidents on the streets during the last two months. Also are 

there not only bad things about the ISC. I like their so called associations which everybody can join to 

work on a special matter e.g. finding new partners for the school, organizing internships for the students 

etc.  

But in general I absolutely prefer Germany with its rules and order, you almost cannot find in France. 

 

Marlotte Verhegge (Bélgica) 

Okay, the Erasmus program for me was good, not excellent but okay. I think the communication 

between ISC and my school could be a little bit better. I think the communication at ISC itself was very 

bad. Maybe it was due to the change from Emanuelle to the other the other lady, because it must not 

have been easy for the other lady to take over. But I think if COSMO was not there to help us it would 

be much worse. They helped us so much! It was via COSMO that I found my studio, they helped us to 

get in touch with all the other Erasmus students and made us feel at home. So much congratulations to 

COSMO.  

I felt for some courses, like Marketing du Luxe, they did not look after the Erasmus students. Maybe it 

was just that teacher you know, but still.   

  

Tatiana Urbanova (República Checa) 
My Erasmus experience took a lot of things from me but i gained a lot of things as well. I spent one year 

in Paris and it was the best year ever. I think i will never regret that i have decided to go there. I learned 

to see life in different perspective. I met a lot of people and learned something about foreign cultures. I 

saw how people work hard to build their careers and have a lot of internships to have more experiences. 

In Czech republic this is for example not usual at all - we just study and then we have problems with 

practice. 

About school, I think that ISC is a good school focused mostly in practice. Professors are usually 

leading students to be confident and think on their own. People there were really helpful and always 

ready to help, but what I appreciated most was students associations. Students with same interests 

were gathered and had more jobs opportunities after. What I did not like about school was sometimes 

bad communication but I think it was most of the time because of people. " 
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Mabel Tsang (China) 

I enrolled to the ERASMUS program through the partnership program between the home Institute with 

ISC Paris, school of Management.  

I was studying in Paris for the spring semester. Within the semester, I have enrolled to 7 different 

course, some of them are new to me, such as event investment and the culture of wine. During the 

study, I also get the chance to study on French language. 

Apart from the usual school life, the organization, Cosmo, organized by the school, had taken care of us 

through out the semester by providing different kind of activities, such as touring around Paris, as well 

as Normandy. Gatherings and Parties are organized as well to give us a chance to get to know each 

other. 

Erasmus Program is a really good program to give the student a chance to experience different culture 

and lifestyle. Since I am from Hong Kong, during my stay in Europe really broaden my horizons. 

Erasmus Program also provide you a chance to see the world, after the study in Paris, I have travelled 

around Europe to see the different side of the world. 

 

Tomi Kuusiniemi (Finlândia) 

Applying for Erasmus program was made easy, biggest part was done by my school. My school also 

gives grants to make it easy enough for students to go abroad and experience different way of living 

and studying. For me it was always obvious to study abroad for full degree or being an exchange 

student. I was happy that applying was made so easy and I find it strange that in my school not so many 

want to go abroad for one or two semesters to develop their own personalities, enrich their cultural 

knowledge and have fun. Now I have tried to talk my friends to go abroad too, telling how easy it is to 

go, when it comes to paper work or money. The student doesn’t have to fill a lot of papers and it’s easy 

to apply for different scholarships. 

Before coming to Paris to be an exchange student I was hoping to meet new people, experience new 

cultures, learn French and improve my English. I thought I would make friends with both French people 

and other Erasmus students. It proved to be wrong; I got more friends from Erasmus students. Reasons 

are clear: My lack of skills in French and taking courses only in English, where there are more 

international people. Learning French would be faster if you would hear it more but among international 

students the language is almost every time English.  

My choice for one-year exchange program was Paris because I didn’t speak the language and I wanted 

to stay in Europe. Other criteria were being in a big city, good variety of marketing courses and good 

professors. Now after being eight months in Paris I can say I made the right choice choosing the city. 

Paris has atmosphere that I like; stylish people with relaxed mind of state, different kinds of bars and 

clubs, lots of people but not too hectic, people are nice if you are nice and relaxing parks even in the 

centre. For many Paris has been expensive but I’m used to high prices in Finland  

Being exchange student in Paris, living without familiar surroundings, family and friends, has certainly 

changed me in some ways.  
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I have learned so much about other cultures and now it’s possible to adapt it to my culture – collect best 

parts and make culture better and richer. I have become more open to other people, I have changed my 

typical 5 o’clock dinner to 7 or 8 o’clock dinner, and now size of a coffee cup is smaller. In Paris 

approximately 70% of Erasmus students are female so it’s inevitable that I have had more friends who 

are girls than before, it has taught me to deal better with women in friendships.  

 

Guiões e Entrevistas 
1.Guião de Entrevista à Drª Nolwenn Gourmelen (Responsável pelo Club ERASMUS) 

 

1. Maison de L'Europe de Paris 

Missão: Situada numa das douradas zonas de Paris (Quartier du Marrais), La Maison de L'Europe 

propõe-se a tornar Paris um ponto de encontro de diferentes Culturas, Estilos de Vida, Línguas e 

Experiências Pessoais. Aberta a qualquer pessoa, independentemente da Idade, Nacionalidade ou 

Formação, a missão desta organização é fazer de Paris uma cidade aberta à Diferença.  

 
Club ERASMUS: O Club ERASMUS de la Maison de L'Europe de Paris foi criado em 2008 com o 

intuito de estabelecer uma relação mais próxima entre os estudantes estrangeiros e os estudantes 

franceses na cidade de Paris. Neste sentido, este clube oferece uma panóplia de actividade aos alunos 

ERASMUS, como por exemplo: Aulas de Francês, Ateliers de Teatro, Visitas a Instituições Europeias, 

Noites Linguísticas e Literárias, a participação em Curtas-Metragens e Fóruns europeus na cidade. 

 

Entrevista 

Realizada no dia 30 de Novembro de 2011 nas instalações da associação 
 

Saudação         

1. Como surgiu a ideia de criar um Clube para os estudantes ERASMUS? Foram inspirados em 

algum caso internacional?  

Esta ideia surgiu em 2008 quando a Drª Catherine Lalumière, atual presidente da associação, 

abandonou as suas funções na Comissão Europeia. Eu, após a minha experiência no programa 

ERASMUS - República Checa, Praga- associei-me a esta causa em 2009. Deste modo, a junção de 

ambas as experiências, eu através da comunicação multicultural anterior em Praga e Catherine pelos 

conhecimentos sobre a UE, pareceu-nos que Paris necessitava de algo mais activo do que as 

comunidades já existentes.   
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2. O vosso objectivo é tornar Paris uma cidade ainda mais Multicultural. Como descreve a acção 

do Club ERASMUS em Paris? 

Esse é o nosso objectivo para toda a Europa. Possibilitar a junção, a troca e a aprendizagem das 

diversas culturas. Mais do que colocar estudantes de todo o mundo juntos em Paris, nós queres que 

também os franceses se relacionam com os chamados “estrangeiros”, que exista uma troca recíproca, 

por assim dizer. A nossa acção é ainda prematura (estamos a receber cerca de 130 estudantes por 

ano na associação) mas com o tempo chegaremos mais longe. É importante referir que Paris é uma 

cidade bastante especial, uma vez que é os jovens parisienses não estão tão dispostos a comunicar e 

conhecer outras culturas como nas cidades do sul de França, de onde eu provenho. Acredito ainda 

que, tu, portuguesa, sintas uma diferença maior. Na minha opinião as culturas latinas (Portugal, 

Espanha e Itália) estão sempre mais predispostas a comunicar, a conhecer e dar-se a conhecer aos 

outros.  

3. Geralmente, o que procuram os estudantes ERASMUS na associação? 

Fazer parte de algo! Encontrar pessoas para partilhar experiências. Pessoas na mesma situação (sem 

família em Paris) dispostas a viver ao máximo uma experiência fora do seu país. A associação é então 

vista como uma segunda casa, onde os pontos mais positivos e mais negativos podem ser partilhados. 

4. Quais as maiores dificuldades que os estudantes podem encontrar em Paris? 

A maior dificuldade que os ERASMUS podem encontrar em Paris é, sem dúvida, o alojamento. Paris é 

uma cidade muito grande e muito cara. De facto, os preços dos apartamentos aqui são muito elevados, 

tornando-se difícil encontrar espaços com relativas condições de habitabilidade a preços ditos 

“normais”. A burocracia inerente ao alojamento é também um ponto que “desfavorece” a cidade. Eu 

própria que sou francesa, todos os anos sinto estas mesmas dificuldades.  

5. Como se dão a conhecer aos estudantes? E que plataformas utilizam para manter contacto 

com os estudantes ERASMUS? 

Estabelecer contacto com os estudantes que vem de outros países não é uma tarefa fácil, aliás, no 

início até pode ocorrer de forma facilitada mas a manutenção desta torna-se um objectivo mais 

ambicioso de alcançar. Os recursos que temos são: 

As Embaixadas dos países; as Universidades; as Instituições Internacionais e a Cidade Universitária de 

Paris.  

Outra forma de nos darmos a conhecer é através de fóruns que realizamos nas universidades, pelo 

Facebook e ainda, o chamado conhecimento passa – a - palavra. Quero com isto dizer que muitos dos 

estudantes que actualmente fazem parte da organização, foram encaminhados por colegas das suas 

universidades que anteriormente integraram a associação. Em relação ao contacto frequente com os 

associados, esse é feito através de E-mail, Facebook  e pelo Telefone, quando necessário. 

6. O Clube tem actividades projectadas anualmente como aulas de Francês ou Ateliers de 

Teatro. Com que frequência as exercem?  

Essas são apenas algumas das actividades que temos mas o nosso trabalho vai mais além.  
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Semanalmente temos:  

- Atelier de Teatro (Terças-Feiras) é o grupo mais representativo da associação e tem como objectivo 

final um espectáculos em Maio (Mês da Europa) e o 

- Curso de Francês (Quartas-Feiras) que procura ajudar os estudantes a melhorar as suas capacidades 

linguísticas. 

Esporadicamente: 

- Sessões de Sensibilização sobre a UE (debates, discussões sobre temas europeus); 

- Noites Literárias e Linguísticas com outras associações (Le Poyglot Club e Franglish). Visto que já 

existem tantas associações a organizar noites em discotecas, a Masion procura fazer algo diferente e 

ao mesmo tempo, cultural; 

- Curtas-Metragens Europeias sobre as experiências dos estudantes; 

- Noites e visitas BuyPacker e o 

-Atelier de Redação/Jornalismo para ajudar os estudantes ERASMUS em eventuais trabalhos 

escolares. 

Eventos mais importantes organizados pela Masion  de L'Europe: 

- Noel Européen (10 de Dezembro); 

- Journées de L'Europe  (Com conferências) e  

- Visita ao Parlamento Europeu de Bruxelas. 

6. E estas actividades têm um custo? 

Geralmente não. De facto, pedimos aos estudantes um contributo de 10€ quando estes decidem entrar 

na associação mas ficamo-nos por aí. Por exemplo: a viagem ao Parlamento, Bruxelas, não tem 

qualquer custo tal como as Conferências, uma vez que são financiadas pela UE. O nosso objectivo não 

é explorar os estudantes como as diversas associações/organizações parisienses fazem. Infelizmente, 

o ERASMUS não está repleto de consequências positivas e essa, é uma delas.  

7. O que vos distingue das outras associações? 

A nossa associação tem um objectivo cultural, fazer da Europa um espaço mais comunicativo e aberto 

a todas as pessoas. Este pode ser um conceito mais do que assente para ti Daniela, tal como é para 

mim, mas nem todas as pessoas pensam da mesma forma, principalmente quem não teve qualquer 

experiência semelhante ao ERASMUS como nós. Nós mais do que organizar viagens e noites em 

discotecas (como as outras associações) pretendemos explicar aos estudantes o porque de eles 

estarem num país diferente a estudar; as possibilidades que isso lhes permite; a evolução do 

programa; as oportunidades que têm. Essencialmente: falar-lhes da União Europeia e não fazer 

dinheiro! É importante que os estudantes dêem valor a esta oportunidade e que a aproveitem da 

melhor forma possível. 

8. O Club ERASMUS é um projecto recente, o que ainda falta fazer? 

Ainda falta fazer muita coisa pela associação mas penso que a questão mais prioritária seja o 

Alojamento, isto é, ajudar os estudantes a encontrar de uma forma mais facilitada um local para viver. 

Talvez a associação se junte a uma Agência Imobiliária que apresente preço relativamente acessível 

para o estudantes mas esta é ainda um ideia a explorar, pois isto implica muitas burocracias de ambas 

as partes.  
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Agradecimentos 

Despedida 
 

2.Entrevista Estruturada - Guião de Entrevista ao Dr. Pedro Abreu (Responsável pelo 

Departamento de ERASMUS – ISCSP- UTL) 

Entrevista Realizada no dia 8 de Fevereiro de 2012 no ISCSP 

 

Saudação 

 

1. O que representa programa ERASMUS? 

O programa representa em primeiro lugar uma oportunidade única dos alunos, neste caso do ISCSP, 

usufruírem duma experiência académica que não teriam hipótese de realizar de outra forma. Portanto, 

em primeiro lugar temos de considerar o ponto de visto académico, visto que o programa ERASMUS é 

isso mesmo. Para além disso, eu creio que o programa em si está muito vocacionado para a parte 

sociocultural e é importante que os alunos saibam aproveitar estas duas vertentes. 

2. Considera que este programa modificou o Ensino Universitário, nomeadamente no ISCSP? 

Porquê? 

Sem dúvida, cada vez mais e isso vê-se de ano para ano no aumento do número de estudantes 

estrangeiros que escolhem o ISCSP para realizar o seu período de ERASMUS. E isso como é óbvio 

reflecte-se no ensino dos nossos docentes. Vê-se cada vez mais aulas abertas onde alunos que vêm 

de outros países participam e isso é muito mais enriquecedor, trazendo uma mais valia para as 

próprias aulas.  

4. Num sentido mais prático: 

Como se processa o "relação" ISCSP-ERASMUS? 

4.1. Quando é estabelecida a primeira ligação entre os estudantes outcoming? 

4.2. Que plataformas a faculdade utiliza para se manter em contacto com os estudantes? 

4.3. Quais as actividades que o ISCSP organiza na recepção e durante o ano para os estudantes 

ERASMUS? (alunos outcoming) 

O primeiro contacto na maior parte dos casos dá-se quando o aluno que está interessado em vir para o 

instituto nos envia um e-mail a solicitar uma outra informação que ele não encontra na página. O 

primeiro contacto oficial surge quando a universidade de origem desse aluno nos envia a nomeação do 

estudante ou até mesmo os documentos de candidatura. Mais explicitamente, há então a recepção dos 

documentos de candidatura, são analisados e depois é comunicado ao estudante que foi aceite através 

de uma carta de aceitação, posteriormente a isso, o aluno é informado por email onde é que o aluno 

pode encontrar a informação sobre o instituto e o seu período de estudos em língua inglesa. E depois 

os alunos serão informados que decorrerá uma Welcome Session  que decorrerá em cada início de 

semestre que terão de participar porque é o primeiro impacto com a instituição. É aqui que os alunos 

são informados sobre a parte mais administrativa da sua estadia. 
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5. Em termos mais práticos: os alunos incoming são abrangidos pelo curso de Língua 

Portuguesa e têm algum apoio a nível de alojamento? 

Primeira questão: Os alunos têm a possibilidade de frequentar um curso de Língua Portuguesa que 

tem início cada semestre e se destina aos alunos ERASMUS, ou seja, é um curso com um valor 

bastante reduzido. Por exemplo: os alunos que frequentaram um curso este ano, pagaram apenas 50€ 

por um curso de 40 horas, ou seja, é um curso intensivo. Os alunos não são obrigados a realizar o 

curso, contudo é conveniente que o façam e isso é lhes dito tanto na página da internet como na 

Welcome Session porque é relativamente em conta, economicamente falando, porque é importante no 

desenvolvimento ou na aprendizagem inicial da língua portuguesa e porque é uma forma de contactar 

com os outros colegas.  Além disso o curso tem outra vantagem, o curso dá créditos, créditos esses 

que podem ser utilizados para dar equivalência a outras cadeiras na universidade de origem. 

A segunda questão, relativamente ao alojamento, ao nível da Universidade Técnica, há uma grande 

limitação face às residências, estas estão cheias ou praticamente cheias com alunos deslocados o que 

leva a uma oferta escassa ou mesmo inexistente para os alunos ERASMUS. Neste sentido, existe uma 

parte do site da faculdade relativa ao alojamento onde os alunos podem encontrar casas e proprietários 

com as informações sobre imóveis e temos também um link para a associação ERASMUS Lisboa que 

é nossa parceira e aí os estudantes encontram centenas de casas ou quartos disponíveis para 

arrendar e logo aí têm uma panóplia de áreas onde podem ficar. Nós informamos ainda quais as zonas 

mais aconselháveis para viver e daí que em 99% dos casos não há qualquer problema face ao 

alojamento temporário. 

6. Relativamente à Welcome Session que falou. Podia descreve-la melhor?  

Esta é uma sessão que dura um período do dia, seja de manhã ou à tarde. Há uma primeira fase de 

acolhimento onde eles são levados para uma sala de forma a conhecerem as pessoas que os vão 

acompanhar ao longo da sua estadia, nomeadamente o Gabinete de ERASMUS, a coordenadora do 

programa ERASMUS e, inclusive, os órgãos de gestão do ISCSP. Esta é uma primeira conversa com 

eles muito informal, ao qual se segue uma pequena tour ao instituto para conhecer onde ser localiza 

por exemplo a biblioteca. Por fim, decorre uma pequena reunião individualizada dividida em dois 

grupos. Temos os alunos ERASMUS que se reúnem comigo e os alunos brasileiros que se reúnem 

com a minha colega Elsa, onde aí eles ficam a saber todos os pormenores, desde datas de matrículas, 

o que é que eles têm de trazer para fazer essa matrícula, quando é que decorrem as datas de exames, 

a avaliação continua. Todos aqueles pormenores que para uma uno do ISCSP são completamente 

banais e para eles é tudo novidade, daí que essa reunião demore cerca de duas horas. Agora temos 

também uma iniciativa que adoptamos há um ano e meio que se chama o Buddy System que consiste 

em juntar antigos alunos ERASMUS do ISCSP para acompanhar os actuais ERASMUS de modo a 

ajudá-los e a dar-lhes a conhecer não a parte administrativa mas sim a parte lúdica, social e cultural. 

Sendo muito mais fácil interagir com os seus pares, pessoas da mesma idade, pessoas que já vivera 

um pouco daquilo que eles estão a viver.    
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5. "Um estudante ERASMUS é um turista!" Esta é uma ideia associada aos estudantes 

ERASMUS. Qual a sua opinião? 

Eu podia dizer que concordo e não concordo. Se considerarmos turista no sentido normal da palavra, 

não me parece que o seja se considerarmos que é um turista académico: poderá ser. Agora não nos 

podemos esquecer que um estudante de ERASMUS vai para um país novo, um  país que à partida não 

conhece e tem toda a legitimidade de conhecer a cultura e os locais de esse país e inclusivamente, 

outros países. Considerar um estudante ERASMUS como um simples turista é muito redutor, parte 

dele, sim mas há muito mais para além disso. 

6. O número de ERASMUS no ISCSP têm aumentado no ISCSP. Qual é o balanço que faz dos 

valores? 

Sim, o balanço é muito positivo. Posso dizer que de há quatro anos para cá nós temos aumentado 

exponencialmente o número de alunos ERASMUS internos. Posso dizer que há quatro ou cinco anos 

tínhamos cerca de 15 ou 20 alunos incoming e neste momento, neste ano lectivo, temos mais de 100, 

portanto digamos que têm sido uma taxa de crescimento muito acentuada. E se há quatro anos atrás 

era difícil encontrar um estudante estrangeiro, agora basta ir ao bar ou andar nos corredores para ouvir 

pessoas de outras nacionalidades, sejam elas quais foram. Por exemplo, podia até ser uma factor 

muito pequeno a nível de países, ou seja, nós recebemos espanhóis ou italianos que acaba por ser o 

mais normal mas não, este ano lectivo nós temos alunos de doze nacionalidades diferentes. Isso 

também traz uma vantagem cultural enorme para o ISCSP e para os próprios alunos do ISCSP. 

7. O que falta fazer para melhorar a recepção dos alunos? 

Bem nós todos os anos depois de fazer a Welcome Session temos a preocupação de fazer um 

pequeno balanço do que correu bem e menos bem e todos os anos nos apercebermos do que 

podemos melhores porque cada ano acrescentamos algo mais. Acho que o que podemos melhorar é a 

transmissão de informação até porque internamente a informação é muito mutável e isso, se calhar, é o 

nosso grande objectivo: conseguir passar toda a informação face aos actos administrativos aos alunos 

de uma forma que eles percebam pois eles vem de realidades diferentes. Por exemplo, é muito 

complicado explicar aos alunos ERASMUS que estes são obrigados a defender oralmente notas iguais 

ou superiores a 16 valores. 

Agradecimento 

Despedida 

 

3.Entrevista Estruturada - Guião de Entrevista à Drª. Christelle Dombasi (Responsável pelo 

Departamento de ERASMUS - ISC Paris School of Management) 

 
Saudação 

1) Comment caractérisez-vous le programme ERASMUS ? 

Programme d'échange entre université européenne qui permet aux étudiants de ne pas payer les frais 

de scolarité à l'étranger, ce qui est une chance.  
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2) Pensez-vous que le programme ERASMUS a changé l’éducation universitaire? OUI beaucoup 

A l’ISC notamment ? Pourquoi ? Le nombre des étudiants internationaux augmentent chaque année 

c'est une chance pour les étudiants français qui ont l'occasion de se familiariser avec toutes les langues 

étrangères possibles. 

3) Pouvez-vous me donner les avantages et des avantages de ce programme? Il n'y a que des 

avantages dans le programme Erasmus notamment la bourse qui est allouée aux étudiants en 

échange. 

4) Comment l’ISC reçoit-elle ses étudiants ERASMUS ? Au début de chaque semestre il y a une 

Introduction week + French seminar qui permet aux étudiants internationaux de se familiariser avec les 

locaux de l'école (salle de cours, cafétéria etc) ainsi que la langue française en intensif pendant 3 -4 

jours. 

5) « un étudiant ERASMUS est un touriste »  C’est une idée souvent associée aux étudiants 

ERASMUS. Etes-vous d’accord ? C'est à cause de certains étudiants qui viennent avec l'objectif de 

ne pas aller en cours et de plus sortir, découvrir Paris (by night), de voyager et de faire la fête que les 

étudiants Erasmus ont cette étiquette de touriste. C'est une image qui nuit sincèrement aux étudiants 

qui sont échange pour l'expérience, l'éducation et la culture. 

6) Qu’est-ce qui est fondamental lors d’études à l’étranger ? Être bien renseigné avant de partir 

pour éviter toutes mauvaises surprises. Il faut aussi que l'étudiant soit ouvert et aille vers les autres pour 

que son échange se passe pour le mieux. 

7) Selon vous, qu’est-ce qui manque pour que la réception des ERASMUS soit meilleure ? Faire 

que leur encadrement à leur arrivée soit irréprochable. 

8) Quelques sont les objectifs du département ERASMUS? Améliorer le programme et continuer de 

recevoir en plus d'étudiants en échange. 

Agradecimento 

Despedida  

 
4. Entrevista Não-Estruturada – Reuniões de Grupo  

(Realizadas durante o mês de Março: ISCSP-UTL através do Skype: 2 raparigas e 2 rapazes entre 18 e 

30 anos ; ISC-Paris reunião presencial: 4 raparigas e 2 rapazes) 

Nacionalidades envolvidas: 

Espanhola; Italiana; Francesa; e Alemã (ISCSP-UTL) 

Checa; Espanhola; Turca; Italiana; Dinamarquesa; Mexicana (ISC-Paris) 

Questões: 

1. O que representa o ERASMUS? 
Um programa essencialmente onde podemos aproveitar a nossa vida enquanto estudantes; A 

exigência escolar é geralmente mais diminuta dando possibilidade a cada um de nós de descobrir outra 

cultura, pessoas de outros países, viajar e festejar mais frequentemente. 
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2. Porque decidiram entrar nesta aventura?  

Tentar de mudar e procurar novas oportunidades; Viver numa cidade diferente; Deixar de viver com os 

pais; Procurar mais liberdade e independência.  

3. Quais eram as perspectivas que tinham e as que têm, actualmente, do Programa ERASMUS? 

As expectativas positivas foram todas superadas: conhecer pessoas novas; aprender um novo idioma 

(pelo menos algumas palavras); conhecer um nova cultura e gastronomia diferentes.    

4. Quais os pontos mais negativos? 

Saudades dos amigos e familiares deixados; O momento de adaptação e de partida; As diferenças 

entre as faculdades em termos logísticos e educativos; Despesas financeiras associadas a viver noutro 

país;  

5. Quais as maiores diferenças encontradas? 

ISCSP: Língua, hospitalidade e clima; 

ISC: Língua, acolhimento, ritmo acelerado de vida, estrutura de ensino (mais desorganizado), 

burocracias fiscais. 

6. Qual a língua que mais têm praticado desde que chegaram a Paris/Lisboa? 

ISCSP: Inglês e Espanhol! 

ISC: Inglês! 

7. Alguém estudou Francês/Português antes de vir para Paris/Lisboa ?  
ISCSP: Sim 

ISC: Sim 

(Todos os alunos tiveram cursos intensivos ou estudaram pelo menos um ano de Francês e Português) 

8. O que ainda vos falta fazer antes de voltarem para os vossos países? 

ISCSP: Visitar o Algarve; Visitar o Porto; Provar vinho do Porto; Visitar as Ilhas, principalmente, a Ilha 

da Madeira; Ver as senhoras da Nazaré com os seus trajes; Provar mais coisas típicas como a 

francesinha; Fazer praia para voltar bem bronzeado; Fazer um pic-nic na praia e nos jardins de Lisboa;  

ISC: Visitar alguns os lugares turísticos mais conhecidos (por exemplo, subir à Torre Eiffel, ver um 

espectáculo na Ópera Garnier); Visitar os museus de Paris (quase todos gratuitos); Conhecer outras 

cidades de França; Jantar num bom restaurante de Paris; Procurar contactos para um dia voltar para 

fazer um estágio;  Andar de Bicicleta; Acordar um dia pela manhã e sair para ir à boulangerie para 

comprar une baguette; Fazer compras nos Champs Elysées; Conhecer as discotecas mais badaladas 

de Paris. 

9. Definam o ERASMUS em três palavras… 

Experiência; Cultura; Partilha; Festa; Pessoas de todo o mundo; Novas línguas; Ensinamento; 

Facebook; Encontro; Turismo; Viagens; Amizades; Romances; Álcool; Novidade; Fora da rotina; Curto 

período de tempo; Saudade; Liberdade; Independência; Problemas; Vida simplificada.  
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Inquérito 
Inquérito colocado online para os estudantes ERASMUS do ISCSP-UTL e ISC-Paris (2011/2012) 

durante um mês (de 25 de Junho a 16 de Julho). 

 

Corporate Communication - The ERASMUS Program  
The following survey has been created in order to assess the level of cooperative communication in the 

universities ISCSP and ISC for ERASMUS students in 2011/12. 

In order to understand student attitudes towards the ERASMUS program, your help in filling out this 

survey would be highly appreciated. 

Your answers are confidential. 

This project is been developed by ISCSP- Universidade Técnica de Lisboa – and coordinated by 

Professor Raquel Ribeiro. 

Resultados 

Sex: 

Female  63 (77.78 %) 

Male  18 (22.22 %) 

n = 81 
# 81 

 

 
Age: 

18 – 24 years old  70 (86.42 %) 

25 – 34 years old  11 (13.58 %) 

35 – 44 years old  0 (0 %) 

n = 81 
# 81 

 

 
Highest level of education completed: 

High School   27 (32.93 %) 

Bachelor’s degree   42 (51.22 %) 

Master or Pgde Graduation  13 (15.85 %) 

n = 82 
# 82 

 

 
ERASMUS PROGRAM - Which university did/ do you attend in your ERASMUS program ? 

ISCSP Lisbon  22 (26.83 %) 

ISC Paris  60 (73.17 %) 

n = 82 
# 82 

# 81 

Have you been/ are you in the ERASMUS program for: 

1 Semester  65 (79.27 %) 

1 College Year  17 (20.73 %) 

n = 82 
# 82 

 

 
How did you discover the ERASMUS program? (Maximum 2 answers) 
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University  75 (91.46 %) 

Internet  12 (14.63 %) 

Friends or family  36 (43.9 %) 

Newspapers or magazines  1 (1.22 %) 

Pedagogic/cultural forums or fairs  2 (2.44 %) 

n = 82 
# 126 

 

 
What motivated you to inscribe in the ERASMUS program? 

Gain from new experiences  10 (12.2 %) 

Learn another language  7 (8.54 %) 

Get a different education with different points of view  8 (9.76 %) 

Meet new people from other countries  7 (8.54 %) 

New professional options  5 (6.1 %) 

All of the above  45 (54.88 %) 

N = 82 
# 82 

 

After you signed up for the program, did you search for more information about the ERASMUS ? 

Yes  65 (80.25 %) 

No  16 (19.75 %) 

n = 81 
# 81 

 

 
If yes: 

You searched more information on the ISCSP’s/ ISC’s website or other websites  27 (39.13 %) 

You went to the ERASMUS office to help you and to get more information   15 (21.74 %) 

You participated in a session of expiations organized by the university  6 (8.7 %) 

You contacted some friends who have already participated in the program  21 (30.43 %) 

n = 69 
# 69 

 

 
Why did you decide to do ERASMUS in ISCSP Lisbon/ ISC Paris? (maximum, 2 options) 

The University itself, and the facilities offered there  21 (25.93 %) 

Opportunity to get an internship or job  8 (9.88 %) 

Economic/Financial reasons  5 (6.17 %) 

Friends or Family already living there/advice from friends and family  4 (4.94 %) 

Country and culture  72 (88.89 %) 

n = 81 
# 110 

 

When was contact first established between you and your chosen university? 

One year before you left your own country  7 (8.64 %) 

One semester before you left your own country   32 (39.51 %) 

Two months before you left your own country  32 (39.51 %) 

One month before you left your own country  7 (8.64 %) 

One week before you left your own country   1 (1.23 %) 

Not until you reached the university  2 (2.47 %) 

n = 81 
# 81 
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In what way were you first contacted by the university? 

Personally  6 (7.41 %) 

By phone  0 (0 %) 

By email  75 (92.59 %) 

n = 81 
# 81 

 

 
When you arrived at your chosen university, how did they receive you? 

Session of short presentations, which introduced you to student life at the university  47 (57.32 
%) 

Personnel appointment with a member of ERASMUS department in order to give you more 
information about the program 

 13 (15.85 
%) 

Students from the school received you  20 (24.39 
%) 

Another option:  2 (2.44 %) 

n = 82 
# 82 

 

 
What were the most difficult things that you encountered during your ERASMUS ? (Maximum 3 answers) 

Education structure (homework, tests and exams)  21 (25.61 %) 

Accommodation  48 (58.54 %) 

Transports  8 (9.76 %) 

Bank (e.g. setting up an account)  23 (28.05 %) 

Phone and/or Internet contract   13 (15.85 %) 

Communication with the students in the university   7 (8.54 %) 

Communication with the staff in the university  14 (17.07 %) 

Communication with people, in general  11 (13.41 %) 

Another option:  5 (6.1 %) 

n = 82 
# 150 

 

 
How would you describe the communication between the universities? 

Excellent  8 (9.88 %) 

Good  55 (67.9 %) 

Bad  17 (20.99 %) 

Very Bad  1 (1.23 %) 

n = 81 
# 81 

 

 
Did you have any negative experiences while on ERASMUS due to bad communication between the colleges ? 

Yes  10 (12.2 %) 

No  72 (87.8 %) 

n = 82 
# 82 

 

 
How would you describe the ERASMUS program? 

Excellent  45 (54.88 %) 

Good  35 (42.68 %) 
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Bad  1 (1.22 %) 

Very Bad  1 (1.22 %) 

n = 82 
# 82 
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Newsletters Desenvolvidas pelo ISC-Paris durante o ano lectivo 2011/2012 
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