
Qual país você foi? Itália
Universidade: Outros

Ano de Intercâmbio Universita degli studi di roma tor vergata
Semestre de 
intercâmbio: 2013

Nível 2º semestre

Forma de Intercâmbio Graduação

Disciplinas cursadas: VRERI, Bolsa USP Mérito Acadêmico

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

International mkt
Organization and behavour

People management
Family business

Gestione degli innovazione

Você conseguiu se 
matricular nas 

disciplinas que queria? 
Houve algum tipo de 
auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Sim, foram 30 creditos como exigido pela fearp. Porem, o vreri nao especifica quantos 
creditos eu deveria fazer.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados 

nos cursos ou 
disciplinas?

Sim... a escola nos mandava as disciplinas disponiveis e apos o inicio das aulas ainda 
tinhamos tempo para muda-las.

Qual era o esquema de 
aulas? Provas e trabalhos em grupo com apresentacao para a sala.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

Expositiva, como na fearp. Porem, todas tinham muitos estudos de caso, diferente da 
fearp.

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas 

na faculdade?
Nao, nenhum.

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade?

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela 

escola ou por alunos? 
Como foram?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes, Mentor/Buddy

Foram organizadas 
pela escola ou por 

alunos?

Organizada pela escola. Porem, a integracao ocorreu depois das aulas ja terem 
comecado. Quando abriu a matricula para os intercambistas as aulas ja tinham 

comecado.



Você teve mais 
contato com 

estudantes nativos ou 
com estrangeiros? 

Justifique.
Como foi a 

receptividade dos 
professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Estrangeiros. Ha pouquiasimo contato dos nativos com os intercambistas.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Os professores eram muito acessiveis. O problema foi o escritorio erasmus da economia, 
pois nos tratavam com descaso e ele tem um horario de funcionamento muitissimo 

restrito.

Como foi o processo 
para obtenção do 

visto?
Nao houve nenhuma receptividade.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Voce tem que mandar email para o consulado do seu estado. Eles vao te mandar uma 
lista de docs e voce volta a falar com eles quando ja estiver com todos. O visto sai rapido 

e e gratuito. Quando voce chega na italia deve dar entrada pelo correio italiano ao 
permesso de soggiorno em ate uma semana que chegar no pais e pagar uns 170 euros.

Você morou em: Sim... voce tem que dar entrada ao permesso de soggiorno e ir na data marcada no 
escritorio de imigracao.

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?

Em Roma nao tem moradias estudantis. Voce deve procurar um quarto em anuncios em 
sites ou em anuncios no facebook ou na universidade. A universidade quer mandar os 
alunos para o campus (roubada), cobrando o mesmo preco que um quarto em zonas 

bem localizadas. Uma dica sao os bairros San giovanni e re di roma. O aluno tem que se 
virar, nao tem ninguem pra ajudar!

Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com relação 
à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

Foi necessario pagar um mes antecipado. Isso e comum, todo mundo tem que pagar 1 
ou 2 meses de garantia. Fiz contrato de 6 meses.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?
Muito bom, tanto a localizacao quanto a estrutura.

Quando você começou 
a procurar moradia? Proximo a lugares turisticos.



O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu?

Porto seguro mundo ouro

Você precisou usar o 
seguro saúde durante 

o período de 
intercâmbio? Como foi 

o atendimento?

Nao

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?
Inverno europeu atipico de 15 graus.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Deixe para comprar na europa.

Alojamento 500 eur por mes (quarto individual), o duplo sairia por 350 eur.
Transporte 35 eur por mes

Alimentação 300 eur por mes.
Outros celular: 15 euros. viagens: 200 eur por mes

Total aproximado 1045 por mes aproximadamente.
Qual o valor do 

Programa de 
Intercâmbio para sua 

vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

O intercambio me fez sair da zona de conforto e me abriu um leque de oportunidades 
incriveis.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Roma e mais cara que as cidades do interior mas e otima para morar. Prefira ir pra la no 
inverno porque o verao e muito quente.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?

Nota 8...porem a universidade dista 1h30min do centro. Ou voce mora perto dela e longe 
de tudo ou demora 1h30min pra chegar. Conselho: nao more perto dela muito menos no 

campus.
Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Nao, porem nao e necessario.
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