
Qual país você foi? Alemanha
Universidade: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Ano de Intercâmbio 2013
Semestre de 
intercâmbio: Winter School

Nível Graduação

Forma de Intercâmbio International Office FEA-RP

Disciplinas cursadas:

Business Strategy
Innovation and Leadership

Cultural Workshop for Exchange Students
German Class

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

As disciplinas totalizam 17,5 ECTs, o que equivalem a 14 créditos aula na FEA-RP. Acredito 
que fora o suficiente, inclusive para aproveitar as outras atividades que a faculdade ofereceu, 

organizadas pelo International Office, como encontros semanais com os intercambistas e 
pratica de esportes.

Você conseguiu se 
matricular nas 

disciplinas que queria? 
Houve algum tipo de 
auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Para a escolha das disciplinas no começo do semestre busquei sugestões com outros 
estudantes da faculdade. No momento de matricular para as disciplinas de fato, que ocorre 
somente no decorrer do semestre, não havia uma das disciplinas que gostaria de cursar, 

apesar de no início do semestre estar informando que seria oferecida e seria ministrada em 
bloco, em apenas uma semana.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas?

Provas escritas, seminários e participação em cases

Qual era o esquema de 
aulas?

Aulas expositivas, na maioria das vezes com slides e algumas vezes no quadro. Discussão 
de cases e em cada uma das disciplinas, teve uma aula com palestrante. A disciplina 
"Cultural Workshop for Exchange Students" foi ministrada em bloco e foi uma roda de 

discussão.
Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as provas 
e trabalhos devido a 

problemas com o 
idioma?

Como tive problemas em acompanhar as disciplinas em alemão no primeiro semestre, no 
segundo só optei por disciplinas em inglês e então não tive dificuldades.

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade?

Muito bem ministradas e com bom conteúdo. Uma das disciplinas, "Innovation and 
Leadership", talvez o conteúdo não estava muito relacionado com os trabalhos propostos, 

uma vez que os professores responsáveis pela disciplina estavam envolvidos em um grande 
projeto de um laboratório de inovação, e os alunos sempre desenvolviam atividades para a 

promoção do laboratório, mas que eram muito interessantes e realmente as coisas saiam do 
papel.

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?

Houve. Mas participei destas atividades no meu primeiro semestre de intercâmbio. Fui 
recepcionado pela minha buddy, que me auxilio a comprar chip de celular, abrir conta em 

banco, entre outras coisas. Houve também três dias de orientação com o responsável pelo 
International Office, de como se matricular na faculdade, os esportes oferecidos, a estrutura 

da faculdade, dicas e informações importantes, visita ao campus da universidade e 
integrações em bares.



Foram organizadas pela 
escola ou por alunos?

Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique.

Estrangeiros. No geral sempre estava com os outros intercambistas, que estavam em 
situação semelhante. Os alunos nativos que mantinha mais contato eram os que ajudavam 

no International Office.

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Sim. Todos eles tinham secretária ou atendiam uma vez por semana em suas salas.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Os estrangeiros estavam sempre mais integrados. No primeiro semestre o grupo era maior. 
Já no segundo semestre muitos foram embora. Alguns ficaram. E o grupo que chegou no 

segundo semestre não tinha muita proximidade, pois não participei novamente na semana de 
integração. Os alunos locais que ajudavam no International Office foram extremamente 

receptivos e dispostos a ajudar para o que fosse preciso. Dois deles em específico 
organizavam toda semana encontros dos intercambistas e estavam sempre presentes.

Como foi o processo 
para obtenção do visto?

Se ainda possuem o questionário referente ao primeiro semestre, acho que expliquei bem 
detalhado. Não me lembro exatamente mais com todos os detalhes, mas me recordo que não 
foi tão simples. Apesar de a maioria das coisas na Alemanha funcionar bem, o escritório de 
estrangeiro é bem burocrático e as pessoas passam informações controversas pelo o que 
conversava com outros intercambistas. Estudantes brasileiros não precisam de obtenção 
prévia do visto. Devem chegar a Alemanha e se reportar ao escritório de estrangeiros e a 

prefeitura dentro dos primeiros 90 dias para obter a permissão de residência. O ideal é fazer 
isso já na primeira semana porque a entrevista para obtenção da permissão pode ser 
agendada para depois de mais de um mês. Eles irão exigir alguns documentos, como 
matricula da faculdade, contrato de locação de moradia, capacidade financeira para se 

manter durante o intercâmbio, seguro saúde, além de passaporte e foto. Algumas dicas: o 
comprovante de matricula deve ser um específico, fornecido no site da faculdade, quando 

você acessa com seu usuário e senha. Não serve carta de aceitação na faculdade ou afins.
O seguro saúde deve ser de uma companhia alemã, como AOK ou TKK, que normalmente 

são mais caros, em torno de 65 euros por mês. Se você contratar um seguro no Brasil, como 
Porto Seguro por exemplo, que foi o que contratei, questionem se é possível pedir um 

convênio com as companhias alemãs. Peça ajuda para o International Office aqui. O meu 
deu certo assim. O mais burocrático é a capacidade financeira. Se vem com bolsa não terá 
problemas tendo os documentos que comprovem o recebimento da bolsa. Se não recebe 

bolsa, provavelmente irão te pedir para abrir uma conta bloqueada com a quantia necessária 
para se manter durante o período do intercâmbio, em que você só pode sacar uma 

determinada quantia por mês. Normalmente 4000 euros para um semestre ou 8000 para um 
ano (no site do consulado alemão tem os valores exatos). No meu caso, vim com um 

documento obtido previamente no Brasil, assinado por um cônsul ou vice-cônsul alemão, 
apresentando capacidade financeira dos pais. Dificilmente eles estão aceitando este 

documento (busque mais informações no consulado do Brasil, pois pelo o que brasileiros que 
chegaram no segundo semestre disseram, eles estão mesmo exigindo a conta bloqueada 
para quem não possui bolsa. Outra regra que mudou também, não sei se somente para a 

cidade de Nürnberg, é que quem recebe bolsa não pode mais pedir por uma vaga nas 
residências estudantis.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Sim. Acho que já expliquei tudo na questão acima.

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade



Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar?

Cerca de 6 meses antes de desembarcar na Alemanha a faculdade pede para que você 
preencha seu cadastro no site da universidade, e nesse cadastro você informa se quer morar 
em residência estudantil. Dizem também para que se tem interesse somente marcar a opção, 

mas não tentar ir atrás por conta própria, que eles entrariam em contato posteriormente.
Enfim, não sei se houve uma falha na comunicação, mas não recebi mais contatos da 

faculdade sobre a residência e quando questionei quase foi tarde demais. A responsável por 
isso na faculdade disse que seria muito difícil me alocar em uma residência, mas no fim 

conseguiu uma vaga, que acabou sendo excelente, pois era uma das mais baratas, muito 
boa e em um apartamento com mais quatro estudantes de outras escolas.

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 
Como os pagamentos 
eram realizados? Era 

necessário permanecer 
por um tempo mínimo?

Foi pago previamente o primeiro mês de aluguel mais um caução no valor de 250 euros. Este 
primeiro pagamento foi feito do Brasil, como transferência internacional. Os demais 

pagamentos eram debitados da conta corrente alemã. Ao chegar aqui na cidade também 
deve ir assinar o contrato e informar sua conta no escritório do "Studentenwerk", que 

administra as várias residências estudantis e os refeitórios estudantis. Por segurança eles 
pedem para que mande o contrato assinado escaneado do Brasil, mas depois deve assiná-lo 
pessoalmente novamente. O contrato deve ser de pelo menos um semestre. O caução só é 

devolvido dois meses após o término do contrato.

Qual a qualidade do 
alojamento em que você 

ficou com relação à 
limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

Apesar de ser o mais antigo dos alojamentos está bem conservado e é bem equipado. Como 
moro em um apartamento com mais pessoas, temos uma geladeira grande e nova, forno, 
fogão maior, dois banheiros e cozinha ampla. O quarto é simples mas possui o suficiente, 
como aquecedor, uma mesa, cadeira, um criado mudo com gaveta, armário e cama com 

gaveta embaixo. Talvez o único ponto negativo, e até por ser mais velho, o piso é de carpete.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?

Não muito próximo a faculdade. Cerca de 2,5 km. Mas o transporte público da cidade é 
excelente, com muitas linhas de ônibus, metrô e trens nas ruas que te levam para qualquer 

lugar. No primeiro semestre a prefeitura da cidade oferece o ticket para o transporte de 
graça, já no segundo semestre me virei a pé e com a bicicleta. Estava a menos de dois 

quilômetros do centro da cidade.

Quando você começou 
a procurar moradia?

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu?

Já expliquei nas questões anteriores. Eles exigem um seguro de companhia alemã, mas 
pode adquirir um outro que tenha convênio com as empresas alemãs. No meu caso contratei 
um seguro da Porto Seguro, mais especificamente o plano chamado "Mundo Prata" e depois, 

aqui na Alemanha, pedi uma carta de cobertura do seguro pela companhia alemã TKK.

Você precisou usar o 
seguro saúde durante o 

período de 
intercâmbio? Como foi 

o atendimento?

Graças a Deus não!

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?

Desde muito calor no verão, em que as vezes atrapalha, como alguns dias durante a noite 
que era muito quente, e que dormindo com as janelas e portas abertas, até morcegos 

entraram no quarto, até muito frio e neve. Por enquanto a mínima foi de -10º, apesar de que 
neste ano o inverno não está tão rigoroso. Muitos dos lugares fechados não estão 

preparados para o verão, não possuem ar condicionado por exemplo. As temperaturas não 
são tão altas como em Ribeirão Preto, mas o ar é mais seco e não venta, então o calor é 

forte. Mas o verão é uma época muito boa aqui. O dia dura mais, escurece muito tarde e o 
europeu realmente espera e aproveita o verão. Em uma praça central da cidade montam 

uma "praia" com areia, bares, mesas, cadeiras de sol e vôlei de praia. Outro clube da cidade 
abre suas piscinas para não associados para passar o dia por um preço baixo. No inverno as 

maiorias dos lugares possuem muitos aquecedores.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Mesmo se vem no primeiro semestre do ano tem que trazer algumas roupas de frio. O calor 
só começa em maio e vai até final de agosto.



Alojamento 160 euros
Transporte 180 euros/semestre

Alimentação 160 euros
Outros 300 euros

Total aproximado 650 euros

Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, acadêmica 

e profissional?

Foi uma experiência extremamente positiva e proveitosa. Para a vida pessoal mudou um 
pouco a forma de como lidar, enxergar e valorizar certas coisas, se relacionar com as 

pessoas. Isso foi mais possível adquirir com a convivência com pessoas de diferentes países 
e nas viagens, principalmente na que fiz sozinho, pedalando 1300 km e me hospedando em 
casa de desconhecidos. Quanto a vida profissional e acadêmica, foi bom para aperfeiçoar o 

inglês e aprender mais o alemão que ainda preciso melhorar muito. As disciplinas que cursei, 
sinceramente pouco agregaram, pois uma delas por exemplo, "Business Strategy" está muito 
relacionada com disciplinas da FEA, como "PCC", mas por outro lado, a disciplina "Innovation 

and Leadership" foi extremamente proveitosa e diferente. Foi muito mais prática do que 
expositiva e os projetos realmente saiam do papel.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Acho que ao longo do questionário passei um pouco da minha experiência, bem como 
conselhos e dicas. Me coloco a disposição de qualquer aluno que venha para Alemanha ou 

mais especificamente para Nürnberg.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?

Excelente. Prédios e salas modernos e muito equipadas. Muitas salas de informática, 
escritório do International Office sempre aberto para ajudar em qualquer coisa, centro 

esportivo muito bom.

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Sim. Logo na primeira semana um aluno da faculdade envolvido com o International Office 
nos levou até a prefeitura e ao escritório de estrangeiros e nos ajudou a preencher o 

formulário. Depois disso foi por nossa conta. Recebemos uma correspondência por correio 
informando a data de nossa entrevista e os documentos necessários.

No meu caso, nem todos os documentos que levei foram aceitos na primeira entrevista, 
como o seguro saúde que não era de empresa alemã, o comprovante de matrícula na 

faculdade que não era o específico que eles querem, mas que não informam claramente na 
correspondência, e sim a carta de aceitação na faculdade, e a capacidade financeira, que 

inicialmente não estava no nome dos meus pais e sim do meu avô, uma vez que 
anteriormente, ainda no Brasil, pesquisei no site do consulado e dizia poder ser qualquer 

familiar, inclusive tendo o vice-cônsul assinado o documento.
Enfim, tive que marcar outra reunião e então providenciei os documentos e deu tudo certo.
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