
Qual país você foi? Alemanha
Universidade: Outros

Ano de Intercâmbio Universidade de Hamburgo
Semestre de 
intercâmbio: 2013

Nível 2º semestre

Forma de Intercâmbio Graduação

Disciplinas cursadas: Bolsa USP Mérito Acadêmico

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

Customer Relationship Management
Gestão de Mídias

Estruturas e Processos
Organizações privadas e não governamentais

Gestão da Inovação
Alemão como língua estrangeira

Você conseguiu se 
matricular nas 
disciplinas que 

queria? Houve algum 
tipo de auxílio por 

parte da escola a esse 
respeito (academic 

advisor)?

As matérias totalizaram 30 créditos e todas possuíam aula expositiva e 
posteriormente aula prática, tive três dias na semana de aula integral e outros quatro 
sem aula. Foi bastante cansativo, mas também tive bastante tempo livre disponível.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados 

nos cursos ou 
disciplinas?

Sim. Não houve qualquer tipo de problema.
Há tutores para cada curso que forneceram uma palestra sobre os cursos disponíveis 

e os procedimentos de matrícula e depois foi marcada uma reunião, na qual eles 
realizaram a matrícula dos intercambistas no sistema.

Qual era o esquema 
de aulas?

O único método utilizado para avaliação nas disciplinas que cursei são provas 
discursivas, a maioria com em torno de 10 questões, 90 min pra resolver e tudo em 

alemão.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

As disciplinas tinham aula expositiva de aproximadamente duas horas e depois aula 
prática também com aproximadamente duas horas.

Na aula expositiva o esquema era de palestra com slides. Nos slides havia muita 
aplicação do conteúdo, mostrando pesquisas nas áreas e modelos para chegar às 

conclusões teóricas.
Nas aulas práticas cada disciplina tinha um modelo: algumas levavam palestrantes, 

resolução de cases, novos conteúdos, discussões em grupo ou exercícios de 
aplicação da matéria.

Como você avaliaria 
as disciplinas 
cursadas na 
faculdade?

Na primeira semana não consegui entender nada.
Depois passei a traduzir os textos antes das aulas quando possível.
Com o passar dos meses já conseguia entender até que bastante.

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade?

Achei todas muito boas e interessantes.
Todas as disciplinas são muito aplicadas.



Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela 

escola ou por alunos? 
Como foram?

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

Foram organizadas 
pela escola ou por 

alunos?

Sim.
A faculdade possui um international office com duas estagiárias contratadas para 

cuidar exclusivamente do programa de buddys.
Na primeira semana do programa houve recepção com sessões de informação, city 
tours pela cidade e festas. Durante os seis meses seguintes todas as terças havia 

encontros em bares da cidade e também diversas opções de viagens de um dia em 
cidades turísticas da região e festas temáticas como natal dos intercambistas.

Você teve mais 
contato com 

estudantes nativos ou 
com estrangeiros? 

Justifique.
Como foi a 

receptividade dos 
professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Mais contato com estudantes estrangeiros.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Os professores eram acessíveis a perguntas e fora das aulas há horários específicos 
para marcar reunião. Mas não houve nenhuma diferenciação entre a receptividade 

com os alunos nativos ou estrangeiros.

Como foi o processo 
para obtenção do 

visto?

Os alunos locais respondiam perguntas gentilmente, mas raras vezes se 
aproximaram para conversar querendo fazer amizade, são bem fechados.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Não precisei de visto, pois possuo cidadania.

Você morou em:

Sim. 
Chegando aqui é necessário ter contrato de moradia, passaporte e preencher um 

formulário para fazer o "Anmeldung" no "Bürgeramt". É um registro para controle de 
quem mora na cidade e onde mora.

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você 
começou a procurar?

Outro



Foi necessário um 
pagamento 

antecipado? Como os 
pagamentos eram 

realizados? Era 
necessário 

permanecer por um 
tempo mínimo?

Minha faculdade ofereceu uma moradia, mas era em uma cidade ao lado e em um 
prédio muito ruim. Depois disso comecei a procurar, foram uns 3 meses antes de vir, 

em sites de "WGs" (repúblicas).
Conseguir moradia em Hamburgo é extremamente complicado.

Há diversas fraudes!
Consegui por fim o contato da minha por meio de uma amiga alemã.

Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com 
relação à limpeza, 

conforto e facilidades 
oferecidas?

Sim. Praticamente todas as moradias na Alemanha exigem calção.
O pagamento teve que ser feito para que o contrato ser fechado com depósito na 

conta do dono do prédio.
Não havia tempo mínimo e para desfazer o contrato era só necessário avisar 2 meses 

antes.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a 

lugares de interesse?
Muito bom!

Quando você 
começou a procurar 

moradia?
Sim. Três estações da faculdade e em um bairro excelente.

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

AOK. Para a matrícula na Universidade de Hamburgo o seguro é aceito somente se 
for alemão.

Você precisou usar o 
seguro saúde durante 

o período de 
intercâmbio? Como 
foi o atendimento?

Não

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?

A maioria do período foram médias entre 5° a 10°, no final de janeiro a temperatura 
caiu bastante e cheguei a enfrentar finais de semana com sensação de -20°.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o 
mesmo período?

Caso a pessoa já tenha, aconselho trazer casacos de couro, blusas/meias/meia 
calças de lã/flanela, luvas, gorros, cachecol.

Chegando aqui é melhor e mais barato para comprar todas essas coisas, um casaco 
bem quente e bota térmica.

Alojamento 450 euros por mês mais calção de 600 euros
Transporte 240 euros para todo o semestre na cidade de Hamburgo

Alimentação Menos de 200 euros por mês

Outros Mais uns 200 euros para coisas diversas no mês (compras em supermercado, lazer, 
academia, roupas). Viagens ficam em torno de 200 euros cada também.

Total aproximado 1100 euros

Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

Para a vida acadêmica foi muito interessante cursas disciplinas não oferecidas na 
FEA e pelas quais tinha muito interesse. Achei a qualidade das disciplinas 

extremamente alta.
Para a vida profissional e pessoal a maior fluência em alemão e inglês e a total 

independência adquirida vivendo seis meses fora e lidando com todas as burocracias 
da Alemanha e de ser intercambista. Para a vida pessoal muitas amizades e também 

muita cultura e viagens inesquecíveis.



Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Vir muito bem preparado em relação a língua alemã, nível B2 ou mais.
Fazer curso intensivo quando chegar aqui, se possível.

Ter uma poupança para custos do primeiro mês (transporte semestral, academia 
semestral, calção, visto...).

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?

Muito boa.
Há uma biblioteca enorme com área de estudos, muitos computadores disponíveis 

para usar internet e muitas impressoras.
As salas de aula são impecáveis.

Os restaurantes universitários têm preço muito bom e haviam 3 diferentes.
O centro esportivo é ótimo, oferecido a preços bem convenientes.

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Não
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