
Qual país você foi? República Tcheca 

Universidade: Univerzita Pardubice 

Ano de Intercâmbio 2015 

Semestre de 
intercâmbio: 

Primeiro Semestre 

Nível Nivel de que? 

Forma de Intercâmbio International Office FEARP 

Disciplinas cursadas: 
Project Management, Regional Administration, Czech Language, 

Information Systems, Environmental Economics and Management e E-
commerce 

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente. 

Se foi suficiente o numero de creditos que fiz la? Se essa foi a 
pergunta, acho que foi, e foi tranquilo. 

Você conseguiu se 
matricular nas 

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

escola a esse respeito 
(academic advisor)? 

Sim, e ouve auxilio. 

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas? 

Prova, trabalho 

Qual era o esquema de 
aulas? 

Expositivas e aplicadas 

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as provas 
e trabalhos devido a 

problemas com o 
idioma? 

Não 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade? 
Algumas mais simples e outras moderadas.  

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade? 

Biblioteca, restaurante universitário, xerox, quadras e campos de 
futebol - em periodos de provas 

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela escola 

ou por alunos? Como 
foram? 

sim, houveram varias atividades de integracao. E os responsaveis por 
fazer essas atividades foi uma entidade ligada a faculdade que se 

chama buddy system. Atividade de sair pelo campus e conhecer ele, 
planejar viagens para os intercambistas, planejar os National Evenings 

- noite que o grupo de estudantes de uma nacionalidade levava 
comidas e bebidas para todos os intercambistas. 

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos? 

Pelos alunos 



Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique. 

Os dois pelo fato de estar sempre me relacionando com os 
intercambistas que estavam no dia a dia ao meu lado e, ao mesmo 

tempo joguei rugby no time da cidade, portanto fiz amizade com 
muitas pessoas da cidade. Alem dos tchecos do Buddy system 

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas? 

Normal, e nao os procurei for a da sala de aula, nao sei dizer. 

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros? 

Somente alguns alunos locais que interagem com os intercambistas e 
acho que o principal problema por isso ter acontecido é que nem todo 
jovem tcheco fala Ingles, e quando ele fala, ele nao fala bem e entao 

prefere nao falar. Mas mesmo assim fiz amizade com alguns. 

Como foi o processo 
para obtenção do visto? 

para levantar os documentos demorou no minimo 1mes e meio - pq 
precisa de varios documentos e traduzi-los oficialmente para tcheco ; 
depois que da a entrada no consulado, esperei mais uns 2 meses e 

pouco 

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi? 

sim, na segunda semana de aula fomos na policia federal para nos 
apresentarmos e falar o nosso status no pais. 

Você morou em: Pardubice 

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar? 

Existe a moradia da universidade e tem uma pessoa encarregada 
nesse assunto. O contato é passado quando vc recebe o aceite da 

faculdade. Essa foi umas das partes mais faceis de arrumar. 

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 
Como os pagamentos 
eram realizados? Era 

necessário permanecer 
por um tempo mínimo? 

Foi necessario um deposito e depois no fim eles te devolvem esse 
deposito. E os pagamentos mensais eram realizados no bloco de 

recepcao da faculdade, pagava via cartao de debito. E sim era 
necessario a permanencia de no minimo 3 meses, caso o contrato 
fosse um contrato de estadia de 6 meses. Para um ano eu nao sei, 

mas muda!  

Qual a qualidade do 
alojamento em que você 

ficou com relação à 
limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas? 

Limpeza - bom ; conforto - minimo ; facilidade - maravilhosa 

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse? 
2minutos a pe da faculdade ; 10min a pe do centro da cidade 

Quando você começou 
a procurar moradia? 

nao procurei moradia, aceitei a moradia da universidade 

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu? 

VZP Insurance - é tcheco 



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

Como foi o 
atendimento? 

sim ; a assistencia que a empresa VZP deu foi boa, mas o hospital da 
cidade que eu morava era muito ruim 

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou? 
fim do inverno, primavera e verao 

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período? 

umas 3 blusas e calça ja da conta do frio, caso a pessoa nao ligue em 
repetir roupa.  

Alojamento 5000CZK / 26,90 (na epoca) = quantia em euros 

Transporte 
nao usava nada de transporte ; mas o onibus é cerca de 20czk / 26,9 

(na epoca) 

Alimentação fazia comida em casa e comia no restaurante 

Outros   

Total aproximado gastava cerca de 700 euros pro mes 

Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, acadêmica 

e profissional? 

Pessoal: Extremamente gratificante pelo fato de ter conhecido 
pessoas totalmente diferentes de mim. Alem disso, conheci muitos 

lugares diferentes e passei por varias situações dificeis que tive que 
dar jeito sozinho. Academia: a universidade era de padrao normal, de 
longe a usp, mas a abordagem de alguns temas discutidos em sala de 

aula foram interessantes e acrescentaram no meu aprendizado; 
acabei estudando outros assuntos diferentes de materias que ja tinha 
feito na usp ;  e profissionalmente acredito que é extremamente bem 

visto quando se mora fora do pais. Ter aprendido outras linguas, 
aumentado a rede de contatos que eu tenho sera fundamental para o 

meu futuro. Alem do fato que as empresas valorizam situacoes de 
problema q vc enfrentou sozinho no exterior e ao fim deu jeito 

Quais os conselhos e/ou 
dicas que você daria 

para os estudantes que 
pretendem ir para o 

mesmo lugar em que 
você esteve? 

Vá de coração aberto porque é uma experiencia unica na vida e voce 
só vai dar valor pra muita coisa depois que voce está la. Abre bastante 

a cabeça e muda alguns valores sim. 

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade? 
Excelente! 

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário? 

nao 

 


