
 

 

Portuguese version: 

 

Sou uma estudante de Biologia da Universidade de Brasília (Brasil), vim no mês de julho para a Universidade 

de Birmingham (Inglaterra) graças à oportunidade oferecida pelo programa Ciências sem Fronteiras. Minha 

experiência nesse novo país começou com o curso de inglês de três meses oferecido pelo programa para 

os alunos que não alcançaram a nota mínima nos testes de proficiência em inglês. As aulas de inglês foram 

muito interessantes e pude conhecer pessoas de várias partes do mundo, chineses, japoneses, franceses, 

dentre outros. Fiz amigos incríveis de todas essas nacionalidades, o que enriqueceu muito meu aprendizado 

e cultura devido a tal convivência. Todos foram amigos de suma importância para minha adaptação em um 

novo país.  

 

Um dos pontos chaves e de grande relevância é que a Universidade de Birmingham sempre deu 

muito apoio aos estudantes, sendo eles nativos ou internacionais. Me deram todo suporte para encontrar a 

melhor acomodação e contrataram uma equipe de eventos sociais com o objetivo de conectar os alunos 

internacionais à cultura local, entrar em contato com ingleses e poder praticar cada vez mais a língua. Eles 

tem toda uma estrutura para dar suporte ao estudante e me ajudaram muito para a emissão do visto, 

registro na policia, aulas extras de reforço em inglês, workshops, ou a ter uma melhor interação social por 

grupos diversos sejam esses de dança, esportes, comida, literatura, musica, teatro.  

 

O dia a dia tendo que falar inglês, ajudou bastante e não tive dificuldade nenhuma para assistir as aulas da 

faculdade em inglês. Geralmente o inglês dos professores era de fácil compreensão. As aulas são muito 

dinâmicas com vários vídeos, slides, filmes, quizzes. A estrutura da universidade é incrível em relação ao 

material disponível ao aluno, o conforto e o tamanho das salas de aula. Até hoje me impressiono com a 

acessibilidade dos alunos à biblioteca. Existem muitos materiais disponíveis, livros, artigos e é muito fácil 

para os alunos imprimirem ou scannearem documentos por um preço acessível.  

 

No começo do ano letivo adorei ter tido o apoio de uma tutora no meu curso. Ela foi uma pessoa bastante 

prestativa e tirava minhas dúvidas sobre como me registrar em matérias, quais seriam mais adequadas aos 

meus objetivos, me orientou sobre os projetos de verão que estavam sendo ofertados, deu suporte para 

entrar em contatos com professores e laboratórios para que eu conseguisse uma oportunidade de estágio 

para maior aprendizagem a proveito de tudo que esse país tem a me oferecer.  

 

Estudar na Universidade de Birmingham foi uma das melhores oportunidades da minha vida, me 

proporcionou muito amadurecimento e aprendizado. Cada dia me apaixono mais por essa Universidade, e 

só tenho a agradecer à todos que me proporcionaram essa experiência. 

 

English version:  

 

I'm a Bioscience student at the University of Brasilia in Brazil. I came in July to the University of Birmingham 

in England thanks to the opportunity offered by the Science without Borders programme. My experience in 

this new country began with the English course, offered as a three-month program for students who have 

not achieved the minimum score on tests of English proficiency. English classes were very interesting and I 

met people from all over the world, Chinese , Japanese, French, British. I made amazing friends of all these 

nationalities, which enriched me a lot and I learned a lot culturally with such coexistence. All these people 

were highly import to my adaptation to life in a new country also. 

 

Of great significance is that the University of Birmingham gives support to all students, whether they are 

from the UK or international. The University were really helpful at helping me find the best accommodation 

for me, they hired a team to take care of social events to connect international students to local culture 

and helped me practice my English more and more. They have a whole structure to support international 

students and they helped me with my visa, registration with the police, extra tuition in English, workshops, 

and to have better social interaction in various groups such as dancing, sports, food, literature, music and 

theatre. 

 

Having to speak English on a day-to-day basis has helped a lot and I have had no trouble attending 

University classes in English. Usually English teachers were easy to understand. Lectures are dynamic with 

lots of videos, slides, films, quizzes and debates. The structure of the University is amazing, especially the 



 

 

material available to students, as well as the comfort, technology and size of classrooms. The library is also 

impressive, with many resources available and it is very easy for students to print or to scan documents at 

an affordable price. 

 

At the beginning of the University year I loved having the support of a tutor on my course. She was a very 

helpful person and listened to my concerns about registering on university modules, then she helped me 

decide which would be best suited to my goals. She also guided me through the summer projects that were 

being offered. In addition she gave support to get in contact with teachers and laboratories so I could have 

the opportunity on an internship, providing greater learning experiences for me. 

 

Studying at the University of Birmingham has been one of the best experiences of my life and gave me 

amazing new opportunities and knowledge. Every day I fall more in love with this University and I can only 

be very grateful to everyone who worked hard to provide me with this opportunity. 


