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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim

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

Sim, após a matricula pelo site ainda temos uns dias para poder 
trocar de disciplina, caso não gastamos das que nos 

matriculamos inicialmente.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Slides com teorias e aulas práticas para realização de trabalhos 
em grupo.

Qual era o esquema de aulas? 

A maioria utilizava o sistema de Bolonha, então fazíamos 
trabalhos em grupo ou individual toda a semana. E não havia 

prova no final do semestre. Mas era possivel optar pelo sistema 
antigo (de provas)

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não.
Os professores são compreensivo com a dificuldade linguística.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Boa.
As disciplinas em espanhol me agregaram mais que as em 

inglês.
Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 
Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Restaurante/Lanchonetes, Centro 
esportivo

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim, a universidade organiza um evento na primeira semana. 
Nos apresentaram a faculdade, e nos levaram a cidades 

vizinhas para conhecer. E há uma associação organizada por 
alunos que dão muito suporto aos intercambistas, promovem 

viagens, festas, etc.
Foram organizadas pela escola ou 

por alunos?
Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

A maior parte eram estrangeiros. Mas tive a sorte de formar 
grupo com espanhóis em uma das disciplinas e a cabei me 

aproximando de alguns. 
Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 
das aulas?

Ótima, muito acessíveis e sempre dispostos a ajudar.



Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Ótima, os alunos que participam da entidade estudantil para 
estrangeiros sempre nos ajudaram em tudo e são muito 

receptivos. Os outros intercambistas também são sempre 
abertos a novas amizades, é muito fácil a convivência com 

todos.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Tive que levar todos os documentos que constam no site do 
consulado e busquei o visto depois de 30 dias.

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

foi?

Sim, tivemos que fazer um cartão de estrangeiros. Porém não 
precisei utiliza-lo em nenhum momento. O passaporte serve 

como documento de identidade.
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?

Na matricula preenchemos um formulário com o tipo de 
moradia que queremos e a faculdade encontra um contato 

para você. E você, chagando lá deve entrar em contato com a 
pessoa.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, pagamos uma fiança no valor de uma mensalidade do 
aluguel. Que é devolvido no final, se o apartamento estiver em 

boas condições.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

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

Próximo ao centro da cidade. Era possível ir a pé para a 
faculdade (30 min), mas também tinha ônibus que passavam 
em frente de onde morávamos. A cidade é muito pequena, 

então tudo está perto.
Quando você começou a procurar 

moradia?
O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 
você adquiriu?

Sim. Vitalcard.
Conseguimos um desconto no seguro, pois muitas pessoas que 

iam viajar fecharam o mesmo seguro.

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

Como foi o atendimento?
Não.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

No inverno chove muito, mas o clima não é tão frio. A menor 
temperatura que fez foi de uns 4 ou 5 ºC

No verão faz bastante calor (a partir de metade/final de maio)

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas de meia estação e de verão. Aconselho a comprarem 
um casaco para o frio lá mesmo, pois são mais apropriados e 
bem baratos. Em todos os lugares há aquecedor no inverno, 
então um bom casaco por cima de uma roupa mais leve é o 
ideal para não passar frio na rua nem calor dentro dos locais 

fechados.
Alojamento 700 euros (divididos em 4 pessoas)
Transporte 20 euros/mes



Alimentação 100 a 150 euros/mes
Outros 500

Total aproximado 850

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

acadêmica e profissional?

Fiz muitos contatos que levo até hoje, aperfeiçoei um idioma e 
a experiencia pessoal não tem nem palavras.

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

em que você esteve?

Se dedique a aprender o idioma deles, pois eles valorizam 
muito isso. E participe de todos os eventos promovidos pela 

faculdade.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Ótima. O prédio na Universidade é super novo, as salas são 
espaçosas. 

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

Eles apenas indicaram onde era o escritório de Estranjeria e 
passaram informações em relação aos documentos 

necessários.
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