
País em que esteve: Austrália 

Universidade: Queensland University of Technology 

Período de intercâmbio: 01/02/2015 - 31/07/2015 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Disciplinas cursadas: 

Social Ethics and the Justice System 
Global Business 

Business Law and Ethics 
Taxation Law 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim. As disciplinas exigem bastante do aluno. Assistir aulas tão somente não 
é suficiente para obtenção de um desempenho satisfatório. Existe um grande 

número de trabalhos, seminários e avaliações a serem desenvolvidas ao 
longo do semestre. Além do que, não houve a possibilidade de cursar mais 

matérias, vez que em virtude do convênio existente entre a USP e a 
instituição destino, o número máximo de disciplinas a serem cursadas pelo 

intercambista é quatro. Edital 422/2014: Convênios Língua Inglesa.  

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

Sim. As escolhas quanto as disciplinas a serem cursadas se deram em 
decorrência do plano de estudos apresentado. Assim, todas as disciplinas 
almejadas foram regularmente cursadas. A primeira semana na instituição 

destino, doravante conhecida por "Orientation  Week", atendeu ao propósito 
de proporcionar auxílio aos estudantes intercambistas no que concerne à 

adaptação em um novo país, disciplinas a serem cursadas, possibilidade de 
alterar o plano de estudos à critério dos alunos. De um forma geral, a 

instituição cumpriu bem sem papel em proporcionar todo o suporte 
necessário. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Trabalhos (Assignments) individuais e em grupo. 
Avaliações de múltiplas escolhas e questões discursivas. 

Apresentação de seminários.  
Elaboração de artigos científicos.  

Estágio coordenado.  

Qual era o esquema de aulas? 

Aulas-Seminários: O material que será contemplado nas aulas é previamente 
disponibilizado aos alunos. A aula é ministrada na forma de seminários; os 

temas são apresentados aos alunos e estes são estimulados a tirar dúvidas e 
participar ativamente dos debates. 

Aulas-Tutoriais: Pontos específicos das "aulas-seminários" são estudos em 
detalhe. Os alunos devem realizar atividades prévias tais quais apresentar 

trabalhos e resolver exercícios com o intuito de se preparar adequadamente 
para os Tutoriais. Os exercícios são corrigidos e maiores considerações são 
dadas a respeito de questões-chaves já trabalhadas nas "aulas-seminários".  

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma? 

Não. No início, é claro, existiram algumas dificuldades relacionadas com a 
compreensão de determinados termos específicos da "Commmon Law", mas 
nada que interferisse significativamente no aprendizado do conteúdo como 
um todo. Ainda assim, 2 ou 3 meses depois, após o decurso do estágio de 
adaptação e a familiaridade com o idioma, nem mesmo especificidades na 

aprendizagem do conteúdo ministrado representaram algum nível de 
problema.  

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Muito bem estruturadas. Professores extremamente ativos e preocupados 
com a aprendizagem dos alunos. As disciplinas, de uma forma geral, me 

proporcionaram um maior entendimento relativamente ao sistema da 
Common Law e do sistema jurídico vigente na Austrália.  

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Computadores, Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, 
Mentor/Buddy 



Como você avalia a infra 
estrutura da instituição de 
ensino onde você realizou o 
intercâmbio? 

Excelente. Todas as aulas são gravadas em uma plataforma digital intitulada 
"Blackboard", de modo que os estudantes dispõem de todas as ferramentas 
disponíveis para obterem êxito em seus estudos. A infra-estrutura física da 

Universidade é fantástica: centenas de computadores disponíveis para 
estudantes; salas de aula novas, modernas e dotadas de todas as formas de 

tecnologia. A universidade está acima de qualquer expectativa.  

Houve atividades de 
recepção/integração para os 
estudantes estrangeiros? Em 
caso afirmativo, tais atividades 
foram organizadas pela 
universidade ou por alunos? 

Sim. 
"Orientation week". As atividades foram organizadas pela faculdade. Não 

obstante, as organizações estudantis da Universidade também se 
empenharam em atividades semelhantes com o propósito de auxiliar na 

adaptação dos "exchange students'.  

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 
estrangeiros? Comente. 

O contato com estudantes australianos se deu apenas nas salas de aula da 
universidade, ou seja, o contato se mostrou restrito à trabalhos em grupo e 
apresentação de seminários. O contato social, em termos de experiências e 

vivências sociais extra-universidade se deu quase que em sua totalidade com 
outros intercambistas de várias nacionalidades.  

Como foi a receptividade dos 
professores? Eles eram 
acessíveis fora do horário 
normal de aulas? 

Ótimo contato. Professores extremamente acessíveis por e-mail, mídias 
sociais ou pessoalmente.  

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Acima de qualquer expectativa. Os australianos são extremamente receptivos 
e simpáticos. Quanto aos alunos estrangeiros, são ainda mais amigáveis vez 
que se encontram basicamente na mesma situação que você: deixaram seus 

amigos e familiares no país de origem e estão em busca de novas 
companhias para compartilhar a experiência de um intercâmbio.  

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

A obtenção do visto para a Austrália na qualidade de visto estudantil necessita 
de um documento especial emitido diretamente pela Faculdade destino, qual 

seja o "Ecoe" a emissão desse documento, em específico, se mostrou um 
pouco lenta o que atrasou meu visto. Mas, de uma forma geral, não foi nada 

que me prejudicasse. Só é preciso ficar atento em relação aos prazos e 
cobrar ativamente à instituição destino relativamente à urgência na emissão 

desse documento em particular.  
A taxa do consulado australiano  é bastante significativa: 540 dólares o que 
demanda certo planejamento financeiro, especialmente para estudantes que 

não contemplados com algum tipo de bolsa, antes de aplicar o Visto.  

Você teve que se registrar no 
país onde realizou intercâmbio? 
Em caso afirmativo, comente 
como foi esse processo. 

Não foi necessário realizar nenhum tipo de registro.  

Você morou em: República 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

A universidade proporcionou todo o suporte necessário para obtenção de 
moradia. Por intermédio do escritório da faculdade denominado "International 
Office" - o qual é destinado inteiramente a proporcionar todo o tipo de suporte 
para intercambistas - obtive todos os contatos de imobiliárias e apartamentos 

disponíveis. Inclusive, o escritório me aconselhou quanto aos melhores 
lugares e regiões da cidade para morar.  



Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Sim. Na austrália os alugueis são semanais e não mensais como ocorre no 
Brasil. Além disso é necessário pagar um valor conhecido como "Bond" que 

será destinado ao adimplemento de eventuais danos causados à propriedade 
ao fim do contrato. Caso não seja observado nenhum tipo de dano, esse valor 

(2 semanas de aluguel) lhe é devolvido. Além disso, é necessário adiantar 
duas semanas do  aluguel a título de pagamento antecipado, no momento em 

que o estudante assina o contrato de aluguel.  

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Limpeza] 

Excelente 

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Conforto] 

Excelente 

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Facilidades oferecidas] 

Excelente 

Seu alojamento era próximo à 
universidade e/ou outros lugares 
de interesse? 

Próximo a Supermercados, Parques e bares.  
20 minutos "a pé" da Universidade.  

Ótima localização, porém um pouco mais caro.  

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Overseas Student Heath Cover -Medibank 

Você precisou usar o seguro de 
saúde internacional durante o 
período de intercâmbio? Em 
caso afirmativo, comente sobre o 
atendimento. 

Sim. Ótimo atendimento.  

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

O clima no estado de Queensland é relativamente semelhante com o clima 
em Ribeirão Preto, entre 24º a 32º. (não tão quente, claro). De fevereiro até 
Abril, clima ameno com eventuais chuvas ao fim da tarde. De Abril à Julho, é 

mais frio no entanto e as temperaturas ficam entre 10º e 20º. 

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 
período? 

Roupas apropriadas para o calor. Também será necessário algumas peças de 
frio, mas definitivamente 80% da bagagem deverá ser composta de roupas 

frescas e adequada a temperaturas mais altas.  

Alojamento: AUD 700 

Transporte: AUD 150 



Alimentação: AUD 350 

Outros: AUD 200 

Total mensal aproximado: AUD 1400 

Que sugestões você faria para 
que os serviços prestados pelo 
International Office FDRP/USP 
fossem aperfeiçoados? 

Incentivem os estudantes de graduação à realizar intercâmbios! Não existe 
experiência melhor! Seria interessante a realização de seminários nos quais 
os alunos intercambistas da FDRP  pudessem compartilhar um pouco mais 

das suas experiências com os demais alunos, especialmente  com os 
primeiro-anistas, pois para realizar um bom intercâmbio é necessário um bom 
planejamento (Média ponderada, aperfeiçoamento do idioma, etc). Caso os 

primeiro-anistas compreendam a importância de uma experiência como essa, 
eles poderão se preparar de uma forma mais adequada, portanto.  

Teria imenso prazer em falar pessoalmente do que o intercâmbio representou 
(e representa) para mim não só em termos acadêmicos, o que por si só já é 

fantástico, mas antes como experiência de vida.   

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida pessoal, acadêmica e 
profissional? 

A melhor experiência da minha vida até agora. As pessoas que eu conheci, os 
lugares que eu visitei, as amizades que eu desenvolvi, todos esses fatores 

juntos ainda não são suficientes para expressar em palavras o valor e a 
riqueza de uma experiência como essas. Em termos pessoais, acredito que 

as dificuldades vivenciadas no exterior e a forma pela qual você lida com elas, 
lhe fazem crescer como pessoa. Academicamente, após essa experiência, 
tenho plena confiança para escrever, compreender e interpretar qualquer 

texto ou artigo em inglês, o que eu acredito ser de grande valor. 
Profissionalmente, entrar na USP por si só pode ser considerado um grande 

passo na carreira profissional de qualquer estudante. Mas, sendo um uspiano 
e vivenciando a experiência de um intercâmbio no exterior pode ser 

considerado um passo ainda maior, não tenho dúvidas. Em todos os aspectos 
da minha vida seja pessoal, academicamente ou profissional, o intercâmbio 

me proporcionou um elevado grau de aprendizagem e a certeza de que eu fiz 
a escolha certa.    

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

Tenha uma excelente média ponderada! Este número com certeza lhe dará 
condições de realizar um intercâmbio na instituição que você desejar. Tenha 
um excelente domínio da Língua Inglesa e um ótimo TOEFL (certificado de 

proficiência na Língua Inglesa). Caso você obtenha um TOEFL acima de 90, 
com certeza você estará apto para ingressar em algumas dentre as 

instituições do Edital de Convênios Língua Inglesa. Mas seu objetivo deverá 
ser obter um TOEFL acima de 100, o que certamente lhe dará condições de 

ingressar em qualquer universidade do Edital! 
Não deixe de conversar com pessoas que realizaram o intercâmbio, 

especialmente, para o lugar que  você deseja ir! Pesquise bastante sobre a 
Universidade destino antes de escolhe-la. Ouça seus professores quanto o 

que eles acham a respeito da universidade escolhida por você. Minhas 
conversas com os professores Marrara e Hirata foram extremamente úteis 

para mim. No mais, tenha a certeza de que esta será, seguramente, a melhor 
decisão que você poderia ter enquanto aluno da FDRP para fazer valer a 

pena a tão concorrida aprovação na FUVEST!  

 


