
País de destino: México 

Cidade de destino: Cidade do México 

Universidade: UNAM 

Período de intercâmbio: 9 semestre/ 5 ano 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
Sociología de gênero, técnicas de pesquisa, Sistema Internacional dos direitos 

humanos, México nação multicultural 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

4 matérias apesar de parecer pouco para os níveis fdrpianos, foi adequada, 
nos moldes da UNAM. As aulas são mais exigentes, e além de tudo são em 
outra língua. Para uma experiência perfeita, 3 matérias seriam suficientes. 

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

Sai do Brasil imaginando matricular-me em outras matérias, mas cheguei no 
México e elas não estavam sendo oferecidas no meu semestre. A escolha das 
matérias foi uma confusão desde o Brasil, e lá principalmente, tive a ajuda de 

um colega da universidade apenas. Mas no final cursei 4 matérias de meu 
interesse. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Os sistemas de avaliação são bastante diversos. Em geral havia exigência de 
leituras, redação de pequenos artigos, trabalhos finais e provas. Em uma 

matéria em específico eu tinha que fazer um trabalho de pesquisa antes de 
cada aula e apresentar os pontos encontrados na aula, e em outra matéria um 
trabalho final bastante exigente, utilizando uma metodologia da antropologia. 

Qual era o esquema de aulas? 
Exposição de professores, apresentação de textos pelos alunos, estudos de 

casos. Uma das matérias foi uma espécie de seminário, cada aula um tema e 
um professor diferente. 

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

Não. Os professores sempre foram muito solícitos com os intercambistas. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

São disciplinas interessantes, que acrescentaram muito no meu currículo. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

A UNAM oferecia 1 aluno de origem da universidade para cada intercambista 
para ajudar com todas as dúvidas no programa UNAMIGO, mas só. 

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

Muito boa, desde transporte, bibliotecas, campus em geral. 

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

A UNAM oferece uma recepção/ integração para os estudantes estrangeiros 
através do programa UNAMIGO. Há também um grupo organizado pelos 

alunos, e apoiado pela instituição, de nome IIPUMA, que faz a integração dos 
intercambistas internacionais, organizando desde encontros culturais na 

cidade, até viagens a outros estados. No meu semestre conseguiram reunir 
quase 300 intercambistas. 



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

Tive mais contato com estudantes estrangeiros e os poucos organizadores do 
grupo IIPUMA mencionado. Eles fizeram mais parte da minha experiência de 

intercâmbio do que meus colegas de sala, estudantes nativos. 

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

Os professores eram muito receptivos, entendiam as dificuldades que a língua 
diferente poderia impor. Estavam sempre dispostos a ajudar, e a fazer 

referências ao meu país de origem para que eu entendesse o que se estava 
explicando. Não precisei de atenção fora do horário normal das aulas. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

A receptividade pelos alunos em geral da UNAM foi incrível, todos 
interessados em saber mais do meu país, sempre dispostos a ajudar. Me sentí 

acolhida principalmente pelo grupo IIPUMA. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Não foi necessário visto. 

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

Acredito que não precisei me registrar porque não entendi a pergunta. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

April 

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

Usei varias vezes o seguro. Tive problema apenas uma vez porque fui 
enviada para um hospital não conveniado e precisei pagar pela consulta, mas 

fui reembolsada dentro de 30 dias. Também recebi reembolso de 
medicamentos comprados. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Frio relativo e calor intenso. 

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

Roupas de frio para um inverno em São Paulo e roupas de calor para um 
verão em Ribeirão Preto. 

Transporte R$60,00 

Alimentação R$500,00 

Moradia R$1.000,00 

Total mensal aproximado R$1.800,00 



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

Que os funcionários temporários fossem bem informados, porque eu quase 

fiquei sem o meu termo de outorga porque não fui avisada pela funcionária em 

questão que não esteve durante o meu processo de intercâmbio. 

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

O intercâmbio é uma experiência única para uma pessoa em todos os âmbitos 
da sua vida. Não só pelas matérias do seu curso que você tem a possibilidade 

de aprender em outro país, com outra mentalidade e em outra língua. O 
intercâmbio é uma fase que você tem que " aprender a se virar", com certeza 

o crescimento pessoal é enorme. 

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

Que venham conversar comigo porque há muita coisa que dizer; o México não 
é um país escolhido com frequência na nossa faculdade, mas ele tem muito a 

oferecer aos que estão dispostos a conhecê-lo. 

Qual era o tipo da sua moradia? 

Morei com a minha prima 
 

 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

- 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

- 

Endereço  - 

Tipo de quarto Individual 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

2 

Quantos banheiro possui? 2 



Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

2 

Quais desses itens a moradia 
possui? 

Televisão, TV por assinatura, Internet Wi-Fi, Máquina de lavar 

Quais desses itens o quarto 
possui? 

Cama de solteiro, Guarda roupas, Lençois, Banheiro Individual 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Espaço para coisas pessoais, Toalhas 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

Geladeira, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, Utensílios de cozinha, Armários, 
Liquidificador 

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

Em média 1h. 30 minutos de caminhada e 30 minutos em metrobus 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

30 minutos. 15 de caminhada e 15 de metrô 

Facilidades próximas 
Supermercados, Padarias, Bancos, Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos 

de ônibus/metro, Parque 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Moradia feminina 

Mais detalhes - 



 

 

 

A universidade estrangeira 
ajudou nesse processo? 

Não precisei porque morei com a minha prima 

Você utilizou sites ou grupos no 
Facebook para encontrar sua 
moradia? 

Eu morei com a minha prima mas outros amigos usaram grupos do facebook, 
inclusive usaram a ajuda do grupo IIPUMA para encontrar moradia. 

Contato do responsável Não 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

Morei com a minha prima, mas recomendo o bairro no qual morei, que se 
chama Condesa. 

Outros comentários 
Os melhores bairros para se morar são: copilco e tlalpan (perto da 

universidade), ou condesa e Roma ( longe da universidade mas perto de 
muitas facilidades) 


