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Disciplinas cursadas:

Corporate Finance
customer managment

retail managment 
services marketing

business corporation
marketing research

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Foi adequada a quantidade de créditos minimo exigidos pela 
FEA-RP, porém não se compara a 14 créditos na USP, embora a 

quantidade horas-aula seja parecida, a carga de conteúdo é 
muito maior.

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

Consegui sim e com grande ajuda da universidade, que era bem 
detalhista e rápida ao responder emails e mesmo quando eu ia 

pessoalmente buscar aconselhamentos.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Apenas Provas.

Qual era o esquema de aulas? 

Expositivas.
services marketing é a única que pede uma maior interação 

classe professor.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

O idioma não foi o fator que mais dificultou minha vida 
acadêmica e aprendizado.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Muito boas, embora o esquema das provas fossem um pouco 
diferente e exigiam muita decoreba.

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 sim, foi organizada pelo erasmus team daqui da cidade. 
Não sei exatamente como que a entidade é composta, mas me 

parece que é composta apenas por estudantes, já que nunca 
cheguei a ver algum professor ou pessoa de mais idade nas 

atividades.
houve um bingo de dados para confraternização.

maratona pelos bares do centro da cidade.
um tour pela cidade e seus pontos turísticos.

excursão para uma cervejaria, que foi muito ruim.
passeio de bicicletas por uns castelos das redondezas.

e toda terça havia um bar em que as pessoas se encontravam e 
havia descontos para intercambistas, embora que depois de 

alguns meses o movimento tenha decaído bastante.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

meus melhores amigos eram outros erasmus, fizemos um curso 
de alemao antes das aulas, o que já nos aproximou e não eram 

tão fechados quanto os alemães.


embora sejam em sua maioria frios e fechados, deu para 
conhecer muitos alemães, dois quais alguns se tornaram 

grandes amigos.
Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 
das aulas?

nos tratavam como qualquer outro estudantes, por não 
saberem nomes e por algumas salas serem gigantescas, não 

duvido que sequer soubessem quem eu era.
Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?
muito boa, por mas que em ribeirão as pessoas sejam mais 

calorosas e haja maior confraternização.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

não foi problema algum, deve-se entrar sem visto no país.
no inicio a faculdade já te explica o que fazer e te da os 

documentos necessários.
tem um prédio da policia que você deve ir e levar esse 
documentos, em 2 ou 3 semanas seu título de cidadão 

temporário está lá para ser buscado.

Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

além do visto descrito a cima, tive de me registrar na prefeitura 
da cidade, foi muito fácil.

também tive que pagar o que eles chamam de semester fee, 
salvo engano o valor era de 250 euros, porém estava incluso 
um ticket para todos os tranportes públicos, trem onibus etc, 
para todas as cidades que ficavam no estado onde eu morava.

Você morou em: República



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

procurar?

para quem vem a munster, não morar em gemendorf.
morei lá no inicio pois a faculdade me mandou o site deles para 

cadastro, porém é caro e longe demais de tudo.
após ver que queria mudar esperei alguma oferta de vagas nos 
grupos do facebook, depois de 2 meses surgiu a oportunidade 

de se mudar e me mudei.
uma boa dica para quem vai morar na alemanha é procurar 

moradia no WGGESUCHT.de.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

tinha que pagar um calção. pagamento podia ser com dinheiro 
vivo ou pelo banco.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

em gremendorf era ruim, ainda mais considerando o preço 
pago. cozinha nao era completa, aquecedor não funcionava e 

era longe de tudo.
depois que me mudei para a república, já tinha tudo.

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

primeira casa perto de nada.(45 minutos de bike até a 
faculdade por exemplo)

segunda casa perto de praticamente tudo.
15 minutos de bicicleta para a grande maioria dos lugares

Quando você começou a procurar 
moradia?

O seguro de saúde internacional é 
obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

sim, ISIS.
eles já tinham os dados de qual deveria ser o seguro saúde 

mínimo de cada país.

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

Como foi o atendimento?
felizmente não precisei até o momento.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Muito deprimentes, embora tenha sido um dos inversos e 
primaveras mais severos dos últimos anos. Chove muito e o 
tempo geralmente é ruim, o que ajudou é que era o summer 

semester.
se é possível escolher, aconselharia a não ir no segundo 

semestre, que o tempo é ainda pior.
Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 
período?

casacos pesados de neve,segunda pele para pernas e abdomen. 
botas de neve, cachecol e tudo o mais relacionado ao frio.

Alojamento 1440 E
Transporte 213 E

Alimentação 1600 E
Outros 800

Total aproximado 4000 E



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

acadêmica e profissional?

eu considero que foi muito alto. 
aprofundei meu conhecimento em alemão, fiz amigos e cresci 

pessoalmente.
aprendi outros modos de aprender e as diferenças entre as 2 

universidades.
acredito que enriquece meu curriculum.

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

em que você esteve?

nao ir no segundo semestre por causa do clima.
Não morar em Gremendorf.

comprar uma bicicleta.
caso não consiga lugar para morar, fazer de maneira provisória 

couchsurfing até achar algum lugar.
aproveitar.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Ótima, tinha Wifi em qualquer canta da faculdade, nunca tive 
problemas com burocracia e sempre fui muito bom atendido.

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

Sim
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