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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Se pudesse voltar atrás, não faria quatro matérias e sim três. A 
quantidade de matérias na Alemanha é bem diferente do que 

no Brasil. A dedicação necessária é maior. Fora isso, você 
também tem que se dedicar ao idioma, o que já toma um certo 

tempo da sua semana.

Você conseguiu se matricular nas 
disciplinas que queria? Houve algum 
tipo de auxílio por parte da escola a 
esse respeito (academic advisor)?

Consegui. No começo do semestre temos uma apresentação 
por parte dos responsáveis da Faculdade de Economia e 

Administração. Eles explicam várias coisas sobre as burocracias 
da faculdade e estão abertos a perguntas. O único defeito é que 
isso é realizado somente no início do semestre. Talvez alguém 
possa sentir falta de um maior auxílio durante o intercâmbio.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Depende do tipo de matéria. Existe principalmente uma 
diferença entre "Vorlesung" e "Seminar". Uma matéria 

"Vorlesung" é como nossas disciplinas no Brasil. O professor 
fala, os alunos escutam e no final do semestre tem uma prova 
e/ou um trabalho. Algumas matérias possuem também dias 

extras de exercícios. Uma matéria "Seminar" é muito mais uma 
discussão entre os alunos, debates e apresentações. 

Normalmente não tem prova no final.
Em todas as matérias que realizei o sistema de avaliação foram 
provas. Nas matérias em alemão, os professores nos deixaram 

fazer uma prova oral, por causa do idioma. É importante se 
apresentar ao professor, eles sempre tentarão ajudar no que 

for possível.

Qual era o esquema de aulas? 
Vorlesungs são palestras, ou seja, o professor fala e os alunos 
escutam. "Seminar" são discussões, debates e apresentações 

feita pelos alunos.



Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Sim. Considero meu alemão bom. No Brasil estava no nível C1, 
e quando cheguei na Alemanha ainda fiz um curso de um mês, 

oferecido pela faculdade (Deutsch-Kompakt Kurs, recomendo!). 
Mesmo assim, conseguia entender o geral das disciplinas, 

porém em uma tive muita dificuldade. Primeiro por causa do 
idioma, segundo porque o professor usava um alemão 

extremamente formal e terceiro por minha própria dificuldade 
no tema da disciplina.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Pelo menos as disciplinas que cursei, achei todas mais 
complexas do que no Brasil. Nem melhor nem pior, mas bem 
diferente. Acho que no Brasil, pelo menos na FEA, apesar de 

aprendermos muita teoria, vemos muitos cases, muita prática. 
Em Tübingen minhas disciplinas eram 90% pura teoria. E muita 

matemática! Acho bem válido os dois jeitos.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 
Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, Mentor/Buddy

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim. Por esse time de estudantes da Alemanha. A cada duas 
semanas todos se encontravam em um bar diferente. Fora isso 

as viagens já mencionadas.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Mais com estrangeiros, porém também tive muitos amigos 
nativos. Isso porque no meu alojamento da faculdade moravam 

mais 13 pessoas comigo. Fora as pessoas da sala de aula.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?
Sim. Todos foram solícitos.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

A cultura alemã é bem diferente da nossa, então nunca será 
igual. Eles são mais reservados e prezam muito pela sua 

privacidade. Mas no geral eles são bem simpáticos e estão 
sempre querendo ajudar.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Nós temos 3 meses para ficar na UE. Então você tem até 3 
meses para ir no "Burgeramt" organizar seus papéis. Chegando 
lá, é só levar os documentos necessários e em 2 semanas seu 

visto está pronto.
Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Todos tem que ir ao "Burgeramt" quando chega na Alemanha e 
quando vai embora.

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade



Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

Assim que você recebe sua carta de aceitação, eles já entram 
em contato com você perguntando se você vai querer morar no 

alojamento da faculdade. Respondendo que sim, eles fazem 
tudo pra você. Você só tem que pagar o primeiro mês um mês 

antes deste e pouco depois eles já te mandam um e-mail com o 
seu novo endereço. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim. Foi necessário o pagamento do primeiro mês antecipado. 
Eles reservam o seu quarto no 1º semestre de março à Julho, 
apesar das aulas começarem em Abril. Para mim não houve 

problema porque, participei do curso de alemão que foi 
realizado no mês de março;

Qual a qualidade do alojamento em 
que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Os alojamentos são ótimos. Todos têm um quarto mas 
normalmente o banheiro e a cozinha são divididos. 

Cada alojamento é de um jeito, por isso só posso falar do meu. 
Morava em um prédio com 13 andares e em cada andar 14 

pessoas. Por mais que pareça muito, pra mim não tinha lugar 
melhor. Meu quarto era grande e inteiro mobilhado e com uma 

pia. Em relação dependia muito da semana, mas no geral ele 
era bem limpo. Toda semana uma pessoa era responsável pela 

limpeza da cozinha e do banheiro. 

Era próximo à escola e/ou próximo a 
lugares de interesse?

Não era muito próximo, porém como a cidade é pequena e os 
meios de transportes da Alemanha são excelentes, não tive 

problema nenhum com isso.
Quando você começou a procurar 

moradia?
O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 
você adquiriu?

Adquiri o AOK que é oferecido pela própria faculdade também.

Você precisou usar o seguro saúde 
durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?
Nunca utilizei.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Cheguei em fevereiro então estava bem frio (-5º a 10º). Com o 
tempo foi esquentando mas mesmo assim não muito. O clima 

da Alemanha é bastante instável, então mesmo quando está no 
verão tem dias que faz muito calor e muito sol, e outros que 

está ainda muito frio. 
Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 
período?

De todos os tipos. Quem for no 1º semestre irá pegar nos 
primeiros 2 meses um frio relativamente grande, mas logo 

depois já está um clima bem melhor.
Alojamento 260 euros
Transporte 63 euros

Alimentação 120 euros
Outros Seguro Saúde: 75 euros

Total aproximado
Acredito que se gasta aproximadamente 700 a 800 euros no 

mês.



Qual o valor do Programa de 
Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Recomendo a todos que realizem um Programa de 
Intercâmbio. Além do valor profissional, que é a aprendizagem 
de um novo idioma, de disciplinas que talvez não veriamos no 

Brasil, tem o valor pessoal também. Eu amadureci e mudei 
muito dos meus valores. A gente entra em contato com 
pessoas totalmente diferentes de nós, com educação e 

costumes diferentes. Acho que um Intercâmbio é 
imprescindível na vida de qualquer pessoa.

Quais os conselhos e/ou dicas que 
você daria para os estudantes que 
pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Façam o curso de alemão, apesar do preço, ele me ajudou 
muito! Meu intercâmbio seria totalmente diferente sem ele. 

Aproveitem muito a cidade! Ela é linda! A região é linda 
também! 

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

A faculdade é ótima! Economia e Administração infelizmente 
não é o foco dela, mas é a universidade quem move a cidade, 

que aliás é maravilhosa. A biblioteca é excelente, com 
computadores, xerox, impressoras, scanners suficiente. O 
"Mensa", o "bandejão" também é bom! os dois do lado da 

faculdade. 
Eles oferecem uma quantidade imensa de esportes para se 

praticar na Faculdade, o único problema é que tem limite de 
vagas! Além disso, eles ainda possuem um grupo de estudantes 
alemão que estão lá para nos ajudar. Todos tem a opção de ter 

um Buddy, e fora isso eles organizam viagens para Basel, 
Leipizig e etc.

Existe alojamentos espalhados pela cidade inteira. Todos são 
muitos bons! Eu morei um pouco longe da universidade, mas o 
sistema de transporte alemão é impecável. Tinha ônibus a cada 
10 minutos, e como a cidade não é muito grande, eu chegava 

no centro em 8 minutos.

Teve algum auxílio da Universidade 
para se registrar, se necessário?

O curso de alemão, Deutsch-Kompakt Kurs realizou toda a 
parte de burocracia que eu precisava. Tanto do meu visto, 

quanto da matrícula da Universidade.
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