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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, fiz mais uma de aperfeiçoamneto linguístico

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

Sim, em ambos. Havia possibilidade de mudança na primeira 
semana também da grade.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas presenciais, trabalhos em grupo, pesquisas práticas e 
trabalhos individuais.

VC - estudos de case e trabalho em grupo prático
EM - trabalho em grupo prático com uma empresa e prova final

OB - trabalhos individuais, trabalho em grupo com base num 
livro e prova final

Qual era o esquema de aulas? 
uma aula de 3h por semana e 6h de atividades semanais pra 

cada matéria
Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

São boas e bem ministradas.

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, organizada pelo centro acadêmico com supervisão da 
diretoria da faculdade.

Foi uma semana de atividades de integração e para conhecer a 
cultura da faculdade e do país

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Mais estrangeiros, porque éramos em 200 aproximadamente e 
onde eu morava estavam concentrados os estrangeiros.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?
Foi ótimo, eram acessíveis



Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Todos receptivos

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Deve-se obter a permissão de estudos e no caso de estudar no 
Québec, é preciso solicitar o CAQ antes de dar entrada na 

permissão.
O processo de visto é tranquilo, não demora.

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

foi?

Ah, só quando cheguei... como normalmente é feito, duas ou 
três perguntas básicas, nada demais.

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade
Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

Tudo pelo site da faculdade. Eu já estava lendo sobre a 
Université Laval há mais de um ano antes de fazer a inscrição, 

então já sabia tudo.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, via cartão de crédito, 302 dólares.


Sem permanência mínima, acho

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Limpo, confortável e bem localizado

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

Sim, o transporte para qualquer lugar era bom também.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Tinha que adquirir obrigatoriamente com a universidade

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

Como foi o atendimento?
não

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

calor quando cheguei e muito frio quando voltei, extremos 
mesmo .

No entanto, as instalações e a estrutura do país é super 
adaptada para isso.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Blusas quentes, de preferência adquiridas lá ou nos EUA porque 
vale mais a pena.

Algumas roupas de calor para o início do semestre e meia 
estação para setembro e outubro

Alojamento $302
Transporte $30

Alimentação $400
Outros $200

Total aproximado $1000



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

acadêmica e profissional?

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

em que você esteve?

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

É ótima, não tem nenhum defeito.

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

Não
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