
Qual país você foi? Espanha
Universidade: Aalborg University

Ano de Intercâmbio Universidad de Alicante
Semestre de 
intercâmbio: 2013

Nível 2º semestre

Forma de Intercâmbio Graduação

Disciplinas cursadas: Bolsa Santander

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

Economia Mundial, Política Econômica, Gestão Financeira e Gestão Estratégica da 
Empresa.

Você conseguiu se 
matricular nas 
disciplinas que 

queria? Houve algum 
tipo de auxílio por 

parte da escola a esse 
respeito (academic 

advisor)?

Sim. Foram 4 disciplinas no total, sendo equivalente a 23 ECTS. O fato de estudar em 
outro idioma dificulta um pouco os estudos.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados 

nos cursos ou 
disciplinas?

Sim. Todas as disciplinas pretendidas foram cursadas. O student office da universidade 
de destino ajudou e auxiliou bastante no processo de matrícula (que era online) e 

sempre se colocou à disposição para ajuda aos estrangeiros.

Qual era o esquema de 
aulas?

Fiz poucos trabalhos em grupos, porém muitas provas. Foram 10 provas no total para 
as 4 disciplinas.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

Bem similar ao que estamos acostumados. Não notei grandes diferenças. Altíssima 
utilização de slides e algum uso da lousa.

Como você avaliaria 
as disciplinas 
cursadas na 
faculdade?

Não. Como já fui sabendo o idioma, tive muita facilidade com tudo.

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade?

Economia Mundial: Altamente recomendada. Estudamos muito sobre as principais 
economias do mundo e nos aprofundamos nas questões da crise europeia.

Gestão Financeira: Recomendada. Tive contato com a contabilidade espanhola e 
europeia, o que nos ajuda a entender finanças de outros pontos de vista também.

Política Econômica: Recomendada. Programa da disciplina muito bem feito e, inclusive, 
tive a oportunidade de falar acerca de algumas políticas econômicas aplicadas no Brasil 

nos últimos 50 anos.
Gestão Estratégica da Empresa: Pouco recomendada. Apesar do conteúdo ser muito 

grande e muito completo, havia horas que ficava um pouco repetitivo até com as outras 
disciplinas.



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. Foram organizadas pela escola em conjunto com os alunos, e foi bem divertida e 
aconchegante.

Você teve mais 
contato com 

estudantes nativos ou 
com estrangeiros? 

Justifique.
Como foi a 

receptividade dos 
professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Ambos. Convivi muito com estrangeiros, mas na universidade mesmo fiz muitas 
amizades com espanhóis.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Os professores procuravam entender que estrangeiros não possuem as mesmas 
facilidades que os nativos, e sempre estavam em contato com os alunos interessados, 

que os procuravam.

Como foi o processo 
para obtenção do 

visto?
Foi boa. Não tive problemas nesse quesito. Fiz amizades rapidamente.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Achei um pouco burocrático, porém não tive grandes problemas. Fiz meu visto em um 
feriado brasileiro no consulado espanhol, em São Paulo. Como era feriado, estava 
cheio de gente e demorei muito até entrar ao consulado. Não se esqueça de levar 
TODOS os documentos que solicitam - e até os que eles não solicitam. A carta de 

aceitação na universidade, o atestado de matrícula dizendo que você é aluno USP e a 
carta de recebimento de bolsa são EXTREMAMENTE importantes e foram as coisas 

que aceleraram meu visto. Além disso, não se esqueça de levar também a 
comprovação do seguro saúde, que é obrigatório também. Recomendo enviar, antes de 

ir, um e-mail ao consulado pedindo as datas que estarão abertos e os documentos 
necessários.

Você morou em: Não, pois já tinha o visto espanhol.

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar?

Apartamento alugado - com outro estudante

Foi necessário um 
pagamento 

antecipado? Como os 
pagamentos eram 

realizados? Era 
necessário 

permanecer por um 
tempo mínimo?

O processo foi relativamente fácil. Uma amiga me indicou uma casa onde havia ficado 
quando de seu intercâmbio. Gostei da casa e dos preços e fechei tudo por e-mail.



Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com 
relação à limpeza, 

conforto e facilidades 
oferecidas?

Sim. Antes de viajar, foi necessário um pagamento em conta corrente da dona da casa. 
Durante a estadia, o pagamento era realizado em dinheiro mais ou menos todo dia 15 
do mês. Não era necessário o tempo mínimo, mas havia um tempo máximo (instituído 

por contrato).

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?
Gostei bastante e não tive problemas com relação a isso.

Quando você começou 
a procurar moradia?

Mais ou menos, porém estava perto de qualquer meio de transporte público. Em 20 
minutos estava na faculdade.

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu?

O seguro da Porto Seguro.

Você precisou usar o 
seguro saúde durante 

o período de 
intercâmbio? Como foi 

o atendimento?

Não precisei.

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?
Ao chegar, muito calor (final do verão) e depois muito frio.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Não leve suas roupas de frio do Brasil, pois elas não suportam o frio da Europa. 
Economize e deixe para comprar por lá mesmo (o que não é muito caro também).

Alojamento 180 + gastos luz e água (aprox. 45 por mês)
Transporte 35

Alimentação 100
Outros 30

Total aproximado 500 euros por mês
Qual o valor do 

Programa de 
Intercâmbio para sua 

vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

Imensurável. A experiência é incrível. O estudante de administração, economia, 
contabilidade ou outros relacionados deveria ter essa experiência em sua vida. O 

crescimento na vida acadêmica é incrível, mas o destaque é para a vida pessoal, que, 
para mim, foi onde notei um maior crescimento.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Alicante é uma cidade incrível. A universidade é excelente também e recomendo muito 
ir pra lá, devido a baixos custos de vida quando comparamos a outras cidades 

espanholas. Minha dica é viver no centro de Alicante ou perto do centro, pois facilita 
tudo. Não viva perto da Universidade, pois lá fica longe de tudo. Os ônibus são muito 
bons e te levam para todos os lugares da cidade. Faça o "bono bus", que é o cartão 

para os meios de transporte da cidade e deixam bem mais barato.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?
Excelente infra estrutura. Nota 8/10.

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Não.


	Espanha 1

