
País em que esteve: Finlândia
Universidade: Outros

Período de intercâmbio: 1º semestre
Ano 2013

Tipo de Intercambio Graduação
Bolsa Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:

Management Accounting 
Accounting Information Technology

International Management Accounting and Control 
Advanced Cost Accounting

Cross-Cultural Negotiations 
International Organization Design

Logistics System Analysis
Business to Business Marketing

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Tinha que fazer 30 créditos. Com medo de reprovar em alguma 
matéria, cursei 41 créditos e foi possível dar conta.

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

Consegui sem nenhum problema. Não tive nenhuma ajuda.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, trabalhos em grupo, discussões no site.

Qual era o esquema de aulas? 

Muito variado. Aulas com a mesma quantidade de crédito 
porém com diferentes cargas horários de aula. Normalmente 

expositivas. Havia aulas de exercícios separadas das aulas 
normais, dadas por monitores.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

As aulas eram em ingles. No inicio tive dificuldade por ser um 
vocabulário específico, porém depois pude acompanhar.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Muito boas e mais puxadas que no Brasil. Havia um site onde 
era possível ver as provas anteriores e as vezes as provas eram 

iguais, porém o conteúdo exigido nas provas era alto.

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. A escola fez dois dias de instrução e depois a "atlética" 
organizou outros eventos assim como o departamento - 

business.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Muito mais intercambistas!! Moravamos todos juntos então o 
contato era muito mais fácil. Nativos eram mais tímidos.



Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?
Tentei apenas conversar por e-mail, e fui respondida na hora.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Estrangeiros muito abertos. Com locais o contato era mais 
dificil

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Complciado! Há necessidade de ir até Brasilia tirar o visto, o 
que quase me fez desistir de ir para a Finlandia. Porém, valeu a 

pena! A vantagem é que é super fácil agendar horário.

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

foi?
Não. Eu tinha apenas o visto.

Você morou em: República

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

procurar?

Há uma instituição que cuida da moradia dos intercambistas. Só 
se registrar no site e eles te respondem com um endereço para 
você morar. Quartos individuais, para dividir o resto com mais 
1, 3 ou 15 normalmente. Aluda-se por mês, sem ser possível 

meio mês ao algo assim proporcional.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sem necessário tempo mínimo. Foi necessário pegar 
antecipado a taxa de administração e o depósito de segurança 

que eles devolveão depois do período do intercambio.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Tudo era perto.
Não estava muito limpo quando cheguei e as meninas que 

cuidavam da limpeza. 
Tinha os móveis que eu precisava (armário, cama, escrivaninha) 

mas não eram muito confortáveis não.
Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?
Sim, bem próximo a universidade e supermercado.

Se a universidade fosse longe, havia onibus.
Quando você começou a procurar 

moradia?
O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 
você adquiriu?

Sim, era obrigatório.

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

Como foi o atendimento?

Não precisei utilizar. 

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Muito frio!! E depois calor!!!
Cheguei a enfrentar -28 graus em uma viagem para a Lapônia 

(perto de lá), mas foi uma experiencia incrivel!!
No final estava calor (28C) e foi possível ir para a praia e 

aproveitar o clima

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Nenhuma!! É possivel comprar lá em second hand store (o 
famoso brechó). As roupas que temos aqui não comporta o frio 

de lá!
Alojamento 244.00



Transporte -
Alimentação 2.60 no restaurante

Outros 200.00
Total aproximado 650.00

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

acadêmica e profissional?

Muito!! O intercambio abriu minha mente, fez eu perder o 
medo de enfrentar o mundo. Melhorou muito meu ingles, de 
forma que eu tenha confiança agora ao falar, escrever ou ler.
Agora tenho o interesse de cada vez mais conhecer outros 

lugares e outras pessoas de diferentes partes do mundo

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

em que você esteve?

Vem conversar comigo por e-mail ou facebook que posso tirar 
todas as dúvidas!

Mas não tenha medo de ir para o norte de um país nórdico!! É 
frio, mas a experiência vivida é incrível, totalmente diferente de 
tudo o que você possa imaginar. Não tenha medo de ficar longe 

dos estudantes da FEA, tinha poucos brasileiros por lá, mas 
realmente por isso que é bom, abrir a mente e sair da zona de 

conforto!

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Maravilhosa!!! Realmente salas de aula impecáveis, com todo o 
material necessário para se aprender. Professores dedicados, 

que disponibilizavam todo o material antes do curso.

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