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Inglés

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Poderia ter optado por mais disciplinas, mas como já estava em 
final de curso havia cursado no Brasil praticamente todas 

disponíveis.

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

Todas as dúvidas foram sanadas pessoalmente ou através de e-
mail. Além disso me reuni com a coordenadora para finalizar a 

escolha de matérias.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Sistema chamado "Evaluación Contínua". Durante o semestre 
eram aplicadas diversas provas e apresentações de 

trabalho/seminários para avaliação.
Qual era o esquema de aulas? Semelhantes a da FEA-RP

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

As aulas contavam com muitos intercambistas, alguns como os 
alemães tinham maior dificuldade com o idioma e por isso, 

muitas vezes, o professor se comunicava de forma mais 
devagar. Mas além disso, acompanhar as disciplinas era 

tranquilo mesmo em ritmo normal de aula.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

As disciplinas cursadas foram de muito proveito pois acredito 
que representam uma lacuna no programa da FEA-RP.

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?

Houve atividades organizadas pela própria universidade como o 
"Día Internacional" e a recepção dos alunos. Fora disso a 
entidade AEGEE organizou diversas viagens pelo país e 
atividades. Porém as atividades se concentravam em 

intercambistas.
Foram organizadas pela escola ou 

por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Contato quase que exclusivo com estudantes estrangeiros. 
Eramos muitos intercambistas de diversos países que se 

relacionavam em diversas atividades. Quanto aos espanhóis, a 
grande maioria era fechada aos estrangeiros, talvez pela 

dificuldade na fala do inglés. Mas os espanhóis que tinham 
contato, apesar de poucos, se tornaram bons amigos.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?
Professores acessíveis tanto pós aula quanto em suas salas.



Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Alunos locais como dito anteriormente eram mais fechados. 
Quanto aos alunos estrangeiros a integração foi muito grande, 
sendo que praticamente todos os dias combinávamos e saímos 

em mais de 40, 50 intercambistas.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Deve-se ficar atentos a lista de documentos que devem ser 
levados. Qualquer erro ou falta pode atrapalhar e impedir a 

solicitação do visto.
Acho interessante chegar o mais cedo possível na embaixada, 

visto que o atendimento é por chegada.
Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Como 

foi?
Não

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?

Assim que cheguei, fui acolhido por uma amiga que já tinha seu 
apartamento. Dado isso, procurei junto a outro brasileiro, um 

inglês e um italiano um apartamento. Há inúmeros 
apartamentos que são anunciados nos grupos do Facebook ou 
com placas de aluga-se. Porém meu apartamento foi alugado 

após um anúncio de aluguel na internet.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

É necessário o pagamento equivalente ao aluguel assim que se 
assina o contrato. Esse valor, caso não tenha nenhum dano, é 
devolvido integralmente no fim do contrato. No meu caso foi 

acordado 6 meses como tempo mínimo.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

O apartamento era todo novo pois havia sido reformado. Cada 
um dos moradores com quarto individual, além de ótima sala e 

boa cozinha. Ótimo apartamento com preço melhor ainda.

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

Era próximo ao centro, o que incluia lojas, supermercados e 
bares. Porém para ir até a universidade era possível pegar um 
ônibus a uma quadra ou ir a pé, o que demoraria não mais que 

20 minutos.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Porto Seguro

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

Como foi o atendimento?
Felizmente não

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Como fui no segundo semestre, tive o mês de setembro e parte 
de outubro com ótimo tempo, onde era possível ir a praia. 

Além de anoitecer apenas depois das 21h. Porém depois dessa 
época Santander se torna uma cidade muito chuvosa e com 

clima relativamente frio.



Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Acredito que seja interessante algumas roupas de verão para 
aproveitar a praia e bom número de calças e blusas. Porém o 
que fiz foi levar uma quantidade não muito grande de roupa e 

aproveitar as "rebajas" onde é possível comprar roupas de 
quase todas as marcas com 70% de desconto ou mais.

Alojamento 150/ mês (600/4)
Transporte 15/mês

Alimentação 100 a 150/mês
Outros 250/mês

Total aproximado 550/ mês

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

acadêmica e profissional?

Acredito que o maior ganho é o pessoal. É de muita 
importância o aperfeiçoamento da língua, porém o aprendizado 
pessoal através de todas as situações, culturas e locais com as 

que convive e conhece formam a maior lição do período.

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

em que você esteve?

Não tenha medo de viajar e sempre que for possível fazer algo 
com alguém que seja de outro lugar, tenha outra cultura,..faça! 

Além de uma nova língua você acaba levando amigos do 
mundo pra vida!

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Faculdade moderna

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