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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Acredito que sim. Ainda seria possível fazer uma ou duas a 
mais, porém estou satisfeito com as que escolhi para cursar e 

com o tempo que me dediquei para elas.

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

Só não consegui me matricular em uma do meu interesse por 
conta de turma lotada. Mas houve o auxílio de um escritório 

internacional da universidade, passando todas as informações, 
além de termos tido um sistema online bastante eficiente.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Em todos tive um trabalho final, resenhas para entregar ao 
longo do curso e uma ou duas provas, dependendo da 

disciplina.

Qual era o esquema de aulas? 

Eram sempre duas aulas por semana, sendo uma delas mais 
teórica e a outra, normalmente com um segundo professor, 

com aplicação prática da teoria em exercícios ou discussões de 
cases. Ainda existia um horário extra para discutir dúvidas 

sobre exercícios ou sobre o trabalho final.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não, os professores foram compreensíveis com possíveis erros 
gramaticais. Buscavam avaliar o conteúdo em si.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Fiquei bastante satisfeito com as três, especialmente as duas 
voltadas para Comércio Exterior, já que é algo que não temos 
na FEA e foi muito bem passado pelos professores de lá. Havia 
me inscrito para cursar Marketing também, mas não gostei da 

dinâmica das aulas e como já tive aquele conteúdo na FEA, 
optei por não concluir a disciplina.

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 apenas uma atividade. A ideia era praticamente a 
mesma do International meeting, onde cada intercambista leva 

um prato típico do seu país e os buddies também deve 
participar levando algo da Espanha. Não houve muita adesão, 
mas o evento foi interessante para integrar os intercambistas 

com os espanhóis que estavam como buddy.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?



Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Com estrangeiros. Percebi que os nativos são atenciosos 
quando precisamos de algo, mas não fazem questão de integrar 

os intercambistas. Então meu círculo de amizades acabou 
sendo com os demais estrangeiros, especialmente da América 

Latina.
Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 
das aulas?

Todos muito acessíveis e atenciosos. Existem horários 
programados para atender fora das aulas e sempre respondem 

emails.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Existe uma organização chamada Erasmus que organizou 
diversas viagens com os intercambistas. Isso facilitou bastante e 

foi efetivo.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Não houve muita dificuldade, principalmente porque eu estava 
com bolsa. Levar os documentos que comprovem uma renda 
mensal e um seguro de saúde adequado facilitam bastante.

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

foi?
Não foi necessário.

Você morou em: Apartamento alugado - com outro estudante

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

procurar?

Cheguei em Madrid e fui para um hostel pelo período de uma 
semana. Chegando aí, encontrei outros estudantes na reunião 

inicial para intercambistas na faculdade e fomos buscar 
apartamentos. O escritório internacional de lá forneceu alguns 

contatos e existem diversos sites com apartamentos para 
estudantes, o que facilitou bastante a procura.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Houve o pagamento do primeiro mês antecipado, além de 50% 
a mais do aluguel no primeiro mês para a agência. Depois eram 

feitos depósitos mensais na conta do proprietário. O tempo 
mínimo era até Junho, pelo menos.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

O apartamento atendeu as necessidades, com aquecedor 
central para o inverno, água quente, mobilia, utensílios básicos 

etc.

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

Buscamos um apartamento central, já que a faculdade ficava 
muito afastada. Mas o transporte público é bastante eficiente, 

então não tivemos problemas.
Quando você começou a procurar 

moradia?
O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 
você adquiriu?

O banco Santander enviou um seguro do próprio programa, 
chamado ERV.

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

Como foi o atendimento?
Não houve necessidade.



Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Inverno rigoroso entre janeiro e abril (variando entre -5 e 5 
graus), depois amenizou e no meio de junho já estava bastante 
quente em Madrid, com temperaturas superiores a 35 graus.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Levar basicamente roupas de frio, como cachecol, moletons, 
jaquetas etc. Não esquecer de luvas, gorros, segunda pele e se 

possível um lençol térmico, mas que também pode ser 
adquirido lá (ajuda bastante).

Alojamento 250 euros
Transporte 50 euros

Alimentação 120 euros
Outros 180

Total aproximado 700 euros

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

acadêmica e profissional?

Esse período de intercâmbio foi essencial para minha formação, 
não só profissional, mas também pessoal. Volto com uma 

opinião melhor formada sobre diversos assuntos, com uma 
cabeça mais aberta, mais crítico e menos acomodado. Além de 
voltar com um idioma a mais, acredito que a grande mudança 
foi perceber o quanto se cresce ao se sair da zona de conforto, 

o quanto é importante se desafiar, conhecer novas pessoas, 
opiniões e perspectivas diferentes sobre diversos temas e 

realidades.

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

em que você esteve?

Fique tranquilo porque tudo na Espanha funciona, 
especialmente em Madrid, que posso falar com mais 

propriedade. O clima é frio, mas todos os locais são aquecidos 
no inverno; as pessoas não são as mais receptivas do mundo, 

mas sempre ajudam quando se precisa delas; o transporte 
público é ótimo e você pagará barato por mês para usá-lo a 

vontade. Para quem não fala bem o espanhol, aconselho fazer 
um intensivo de algumas semanas ou um mês antes para pegar 
bem as regras e construções verbais... se fizer isso no começo, 

terá todo o período de intercâmbio para praticar o que foi 
visto; se você deixar para fazer esse tipo de curso no final, pode 

ter adquirido alguns vicios negativos.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Muito boa. Existe uma biblioteca específica da faculdade, com 
uma ampla área de estudos, além de salas com computadores. 

As salas de aulas são simples, mas todos equipadas com 
projetores e climatizadores. Sem problemas com relação a isso.

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