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Disciplinas cursadas:

Contabilidade 4; Contabilidade Gerencial 1; Gestão de 

Responsabilidade Social; Autocuidado e Vida Saudável; Espanhol 

Comunicacional e Cultura Chilena

A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Sim. As matérias específicas de contabilidade exigiam um pouco 

mais dos alunos, enquanto as demais eram mais gerais, com 

menos provas e mais trabalhos em grupo.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da escola a 

esse respeito (academic advisor)?

Sim. Quando chegamos houve uma semana de orientação e cada 

grupo com cinco estudantes tinha um monitor (aluno da 

universidade) que ajudava nas questões acadêmicas, inclusive na 

matrícula.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, controles (provinhas de controle de leitura ou da matéria 

da aula anterior), trabalhos em grupo e, em algumas, atividades 

práticas.

Qual era o esquema de aulas? 
Apresentação da matéria (PPT), estudos de caso e resolução e 

correção de exercícios pelo professor.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Um pouco nas primeiras provas.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
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Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, 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. Houve uma semana de orientação organizada pela Oficina 

de Intercâmbio da Universidade. Nos auxiliaram desde os 

trâmites migratórios até as questões acadêmicas. Havia um 

calendário com as atividades que seriam realizadas em cada dia 

da semana e cada grupo de 5 estudantes tinha um monitor 

(estudante da universidade) responsável por direcionar e auxiliar 

mais de perto os alunos.



Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Estrangeiros. Todos se conheceram na primeira semana e se 

aproximaram mais. Além disso, todos estão na mesma situação e 

buscam fazer novos amigos. Conhecemos alguns estudantes 

nativos nas próximas semanas, nas aulas, mas era mais difícil se 

aproximar. Porém, eles eram prestativos e sempre dispostos a 

ajudar com os estudos e aulas.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Os professores geralmente eram receptivos com os alunos de 

intercâmbio, principalmente nos outros cursos. No meu ponto 

de vista, os professores do curso de contabilidade eram um 

pouco menos receptivos porque não estavam acostumados a 

receber alunos estrangeiros (eu era a única nas aulas). Mas 

segundo meus amigos de outros cursos, os professores eram 

mais simpáticos e dispostos a ajudar. Os professores tinham 

horários de atendimento fora das aulas e eram acessíveis.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Todos que conheci eram amáveis e tinham vontade de conhecer 

pessoas de outros países e outras culturas.



Como foi o processo para obtenção 

do visto?

O visto de estudante para o Chile deve ser solicitado, 

preferencialmente, no Brasil. Se deve enviar um e-mail ao 

consulado solicitando a lista de documentos necessários. Eles 

irão enviar esta lista e o aluno deve enviar os documentos 

solicitados por e-mail. São eles:

 1. passaporte com validade superior a um ano

2. foto 3x4

3. carta da Universidade

4. atestado de antecedentes criminais

5. atestado de saúde, que indique não ser portador de doenças 

infecto contagiosas

6. completar os formulários em anexo

7. apresentar declaração dos pais ou responsáveis que se 

responsabilizem por sua manutenção durante o período do 

curso, reconhecida em Cartório.

Eles irão analisar os documentos e, dentro de aproximadamente 

uma semana, irão entrar em contato para que o aluno se 

apresente ao consulado para assinar os papéis, pagar a taxa (40 

dólares) e retirar o visto.

Ao chegar no Chile, o visto deve ser registrado na polícia de 

investigação (PDI), porém a universidade auxilia nesse 

procedimento, que é bem simples.

Caso o visto não possa ser obtido no Brasil, é possível entrar no 

Chile como turista e realizar os trâmites no país. Porém é um 

processo mais lento e complicado, não recomendado.

Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Sim. Com o visto de estudante obtido e registrado é necessário 

fazer uma cédula de identidade chilena. A universidade nos 

forneceu todas as informações e documentos necessários para 

esse trâmite. Os alunos devem ir ao Registro civil (cartório) da 

cidade onde vivem, levar os documentos, pagar uma taxa e, 

dentro de aproximadamente um mês, a cédula de identidade 

está pronta. Normalmente no começo do semestre há muitas 

pessoas fazendo isso, então há longas filas de espera, tanto para 

a entrega dos documentos, tanto para o tempo de retirada.

Você morou em: República

Como foi o processo para conseguir 

moradia? Como você conseguiu o 

contato? Quando você começou a 

procurar?

A universidade oferece duas opções de alojamento: individual ou 

casa de família.

Se o aluno escolhe casa de família, a universidade é responsável 

por encontrar uma moradia. 

Caso escolha individual, a universidade apresenta uma lista de 

opções de lugares onde estudantes costumam morar. É 

recomendado que o aluno fique em um lugar temporário nas 

primeiras semanas e, quando chegar ao país, buscar um lugar 

definitivo, o qual poderá visitar ou compartir com pessoas que 

conhecerá quando chegar.



Foi necessário um pagamento 

antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 

permanecer por um tempo mínimo?

No meu caso o pagamento era realizado no começo de cada mês 

e eu fechei um contrato de 4 meses, mas este tempo poderia 

variar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Tive que 

fazer um depósito antecipado para assegurar minha vaga.

Qual a qualidade do alojamento em 

que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 

oferecidas?

Eu tinha um quarto individual e era responsável pela limpeza. As 

áreas comuns eram limpadas uma vez por semana por uma 

faxineira contratada.

Conforto: 9

Limpeza: 7

Facilidades: 7

Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?

A cidade onde vivi não era muito grande. A Universidade era em 

Valparaíso, mas eu morava na cidade vizinha, Viña del Mar. Os 

ônibus e o metrô vão de uma cidade a outra e eu levava 

somente 15 minutos para chegar da minha casa até a 

Universidade. 

O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Sim. Porto Seguro Mundo 365 Prata.

Você precisou usar o seguro saúde 

durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Sim. Torci o pé e tive que ir ao hospital Fui informada pela 

universidade que deveria pagar pelos gastos e depois o seguro 

iria me reembolsar. Porém, depois descobri que não era assim 

que o seguro funcionava. Deveria ligar antes de ir ao hospital e 

eles iriam me informar onde deveria ir. Tentei negociar o 

reembolso, enviei todos os documentos e comprovantes, mas 

não foi possível.

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou? 

Cheguei ao final do verão, porém não fazia tanto calor. Por um 

mês o clima era ameno, mas nos demais meses fazia um pouco 

de frio. As casas não são muito preparadas para o frio, então é 

possível ter frio dentro de lugares fechados também.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Poucas roupas de verão, bastante roupa de inverno e botas.

Alojamento CLP $150000 por mês / R$ 595,00

Transporte CLP $15000 por mês / R$ 60,00

Alimentação CLP $90000 por mês / R$ 350,00

Outros CLP $40000 por mês / R$ 160,00

Total aproximado CLP $295000 por mês / R$ 1165,00

Qual o valor do Programa de 

Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Melhor experiência da minha vida, que todos deveriam ter a 

oportunidade de vivenciar. Viver em um país diferente, com 

pessoas de todo o mundo, ter que enfrentar seus medos e 

desafios que aparecem no caminho, conhecer a cultura e a 

forma de educação do país são experiências que nos fazem 

crescer como pessoas e que servirão para a vida toda.



Quais os conselhos e/ou dicas que 

você daria para os estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Aproveitar ao máximo todas as oportunidades oferecidas, tanto 

na universidade quanto fora dela, e conhecer tudo o que puder 

da cultura e das pessoas do Chile e de todas as partes do mundo.

Como você avaliaria a infra estrutura 

da Faculdade?
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Teve algum auxílio da Universidade 

para se registrar, se necessário?

Sim, para todos os trâmites. Na semana de orientação nos 

informaram dos documentos necessários e taxas, nos levaram 

para registrar o visto e auxiliaram na obtenção da cédula de 

identidade. Além disso, todas estas informações já estavam 

disponíveis na internet antes da nossa chegada ao Chile, em um 

manual para alunos estrangeiros.


