
País em que esteve: Espanha 

Universidade: Universidad Carlos III de Madrid 

Período de intercâmbio: 8º semestre/ 4ºano 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP 

Disciplinas cursadas: Não fui com bolsa 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Teoría de los Juegos 
Derecho e instituciones europeas  
Derecho de sociedades y mercado de valores 
Fiscalidad Internacional 

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

Sim; permitiu que eu cumprisse uma quantidade de créditos que me permitirá 
formar em 5 anos sem ter que dedicar muito tempo do 5º ano a aulas 
expositivas e também sem me sobrecarregar durante o intercâmbio. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Em um primeiro momento meus planos eram fazer matérias do Mestrado 
sobre propriedade intelectual; mas ao chegar na universidade fui informada 
pelo International Office de lá que se as matérias não constavam no sistema 
on-line de matrícula (somente matérias de graduação), eu não poderia fazê-
las e não ofereceram qualquer possibilidade de requerimento. 

Qual era o esquema de aulas? 

-- A faculdade permite que alunos intercambistas possam realizar as provas 
antes das festividades de fim de ano para que possam passá-las em casa.  
Teoría de los Juegos: realização dos exercícios em lousa (10%); provas 
intermediárias durante o semestrre (40%) e prova final escrita (50%). Bônus: 
durante as aulas expositivas, o professor poderia dar provas surpresas a 
qualquer momento, e a depender do desempenho a nota do aluno poderia ser 
acrescida ou diminuída em até 0.5 ponto ao fim do semestre. INGLÊS. 
Derecho e instituciones europeas: apresentação de seminários, participação 
em aula, resolução de casos e uma prova parcial (40%); prova final escrita 
(60%). ESPANHOL 
Derecho de sociedades y mercado de valores: participação em aula mediante 
leitura prévia de material (20%); resolução de 4 casos e 3 textos críticos a 
este material ao longo do semestre, com simulação dos casos (40%); prova 
final oral (40%). INGLÊS 
Fiscalidad Internacional: participação em aula, entrega de casos e uma 
simulação de caso (10%); prova final escrita (90%). INGLÊS. 

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

Teoría de los Juegos: 2 aulas por semana, com 2 professores diferentes, uma 
teórica expositiva (na qual poderia ter as provas surpresas) e no outro dia 
uma prática, na qual o aluno deveria estar preparado com a resolução de 
exercícios para aquela aula (geralmente muito mais complexos do que os 
resolvidos em aula expositiva, por isso demandavam muito tempo de 
resolução), pois o professor chamava alguém para resolvê-los e dava a nota 
de participação baseada no desempenho; é também a aula que tinha as 
avaliações intermediárias, enquanto a final era na última aula expositiva. A 
matéria, apesar de muito interessante de um ponto de vista prático e lógico, é 
muito difícil, pacificamente considerada uma das mais difíceis da universidade 
toda - 51% das pessoas da minha turma não foram aprovadas). 
Derecho e instituciones europeas: 2 aulas por semana, com um único 
professor, uma expositiva e a outra prática, nas quais deveríamos fazer 
seminários, levar pesquisas, fazer provas ou resolver casos. As aulas 
expositivas contavam com apresentação de slide.  
Derecho de sociedades y mercado de valores: A aula mais pesada, na minha 
opinião; o professor passava extenso material de preparação que o aluno 
deveria ler para cada aula, e demandava participação dos alunos fazendo 
perguntas específicas sobre o conteúdo, conferindo nota aos alunos que 
soubessem as respostas. Por isso, a aula é muito participativa, mas ele 



cobrava bastante. Como era ministrada em inglês, a maioria do material era 
referente ao sistema jurídico americano, inglês e comunitário europeu, com 
menções pontuais ao sistema espanhol e alguns sistemas asiáticos.  
Fiscalidad Internacional: a aula mais leve que eu tive; 2 aulas por semana 
porém começou no meio do semestre. As aulas eram expositivas e o 
professor demandava a participação dos alunos, porém por meio de 
conhecimentos já prévios de direito ou de leituras pouco exaustivas. Aula 
muito prática, toda baseada em casos reais, pois o professor tem intenção de 
treinar os alunos para a competição anual de política tributária internacional. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Somente a matéria que fiz em espanhol, pois o professor me avaliava da 
mesma maneira de que avaliava os alunos espanhóis durante os seminários e 
acredito que alguns pontos da minha nota final foram tirados pelos erros 
gramaticais (isto não é incomum lá). 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Eu escolhi as matérias pelo meu interesse em cada uma delas, o que resultou 
em um conjunto com matérias consideradas difíceis e incomuns para 
intercambistas. Por sua vez todas eram muito bem ministradas e como 
exigiam muita leitura prévia e realização de exercícios, resultaram em um 
grande acúmulo de conhecimento, pois não era possível estudar tudo em uma 
noite. Além disso, todas muito importantes para a vida acadêmica e com um 
espectro bem grande de abrangência no sentido de sistemas e ordenamentos 
jurídicos diversos. 

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

As bibliotecas eram amplas, com muito espaço de estudo e continham 
copiadoras e impressoras para os alunos a preços reduzidos. Além disso, o 
sistema de busca de artigos e livros online da biblioteca é incrível, com 
acesso fácil a textos restritos de universidades e programas conveniados. 
Contava também com duas cantinas e um centro esportivo (acessível por 
meio de mensalidade), e uma residência estudantil. 

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

Senti falta de um restaurante universitário mais acessível (as refeições mais 
baratas custavam 5 euros - quase 20 reais a época). O restante da 
infraestrutura é extremamente satisfatória (vide pergunta anterior). 

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 
estrangeiros? Comente. Sim; um dia de recepção e um sistema de buddy program. 

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

Estrangeiros; eles estão mais abertos a possibilidade de fazer amizades com 
estrangeiros, visto que também estão sozinhos em um lugar estranho, além 
de frequentarem os ambientes que são mais voltados para os estudantes 
estrangeiros. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Os professores não fazem muita diferenciação entre intercambistas e alunos 
regulares, mas são muito receptivos e compreensivos quando abordados. 
Não são muito acessíveis presencialmente, visto que há um horário marcado 
de 2h semanais para encontro com eles por semana, mas respondiam muito 
rapidamente aos e-mails. 



Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

O espanhol é extremamente receptivo, e embora não criem muitas amizades 
com alunos estrangeiros estão sempre dispostos a ajudar. Os alunos 
estrangeiros tentam se ajudar ao máximo. 

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

Fácil uma vez que li cuidadosamente a todos os requisitos para o mesmo - 
porém na embaixada conheci muitas pessoas que tiveram problemas pois não 
se atentaram à necessidade de legalização de um documento (procedimento 
prévio e gratuito feito em São Paulo perante o escritório mo ministério de 
relações exteriores - não presencial) e/ou o confundiram com a mera 
autenticação (que é necessária previamente à legalização). Tive que ir duas 
vezes a São Paulo, para solicitar e depois buscar o visto, porém me disseram 
na embaixada que a primeira etapa não precisa ser presencial. 

Você morou em: Não. 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? Apartamento alugado com mais duas estudantes estrangeiras. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Difícil pois sem a bolsa não é fácil encontrar um apartamento no centro de 
Madri por menos de 450 euros. Encontrei uma semana antes de viajar. 

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

Sim, aluguei por um site confiável e paguei a taxa do site mais o depósito 
(correspondente a um mês de aluguel que é devolvido ao final). 

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

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

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

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? Visa (primeiros 60 dias) e assist card 

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

Utilizei o da visa. O maior problema dele é que quando precisei usar descobri 
que eu tinha que realizar um procedimento antes, para liberar o uso, o que é 
um pouco complicado de fazer lá (cópia das fatura do cartão que pagou a 
passagem e uma nota da companhia aérea ou site de compras com a 
descrição da compra e o cartão utilizado - aconselho a fazê-lo ainda no 
Brasil). Além disso, tive que insistir para que fosse direcionada a um hospital 
que funcionava com eles mediante o sistema de ordem de pagamento, ou 
seja, o serviço passava por uma avaliação e era liberado sem precisar pagar, 
pois eles tentam fazê-lo utilizar o modelo de reembolso, e podem levar até 
24h para processar o pedido, e geralmente só concedem isso quando se trata 
de emergências. O hospital San Rafael, ao qual fui direcionada, era 
maravilhoso; fui muito bem atendida por médicos muito capacitados e uma 
equipe que tentou ao máximo entender meu fraco espanhol ou o inglês. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Madri é um local bem seco e quente no verão e com um frio moderado no 
outono e inverno (fiquei só até o começo do inverno). 



 

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

Roupas de calor usadas no Brasil bem como as de meia estação e de frio 
(somente um casaco de frio foi necessário que eu comprasse lá); os sapatos 
podem ser usados os mesmos daqui, desde que quentes e com meias 
grossas. Recomendo levar muitas meia-calças/segunda pele. 

Alojamento: 20 euros (para quem tem até 26 anos) 

Transporte: 220 euros (entre compras e comer fora) 

Alimentação: 350 euros (aluguel 330, mais média de gastos) 

Outros: 650 euros ao todo por mês (incluindo algumas compras e lazer) 

Total mensal aproximado: No meu caso, gostaria que talvez tivessem mantido mais contato com a 
faculdade local para ajuda com moradia. 

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

Conheci pessoas de todos os lugares do mundo, bem como suas ricas e 
diversas culturas; criei amizades impensáveis e revi muitos preconceitos e 
"certezas" que tinha - me tornei uma pessoa mais aberta a novas experiências 
e aprendizados, e desenvolvi grandes habilidades de responsabilidade e 
disciplina. Acadêmica e profissionalmente, criei um currículo interdisciplinar 
ímpar para uma análise ampla e abrangente de direito, por meio de 
oportunidades que sequer nos são apresentadas no Brasil, além do 
desenvolvimento do idioma espanhol e inglês. 

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

Aproveitar muito a própria cidade de Madri, dedicar bastante tempo em 
conhecê-la e descobri-la, pois ela oferece uma oportunidade única de 
diversão, lazer, cultura, festas e muitas outras coisas aliadas a uma 
segurança diferenciada até mesmo para um padrão europeu e um sistema de 
transporte facilitado e acessível. Tudo isso rodeado de pessoas receptivas e 
muito alegres (especialmente quando você tenta se comunicar através do 
espanhol). A faculdade é muito reconhecida e puxada, mas é possível 
aproveitar tudo ao máximo com o mínimo de planejamento, sem necessidade 
de se inscrever somente em matérias "fáceis" ou pouco interessantes, pois é 
necessário, assim como desfrutar da experiência europeia, aproveitar a 
oportunidade de estar em uma faculdade de excelência espanhola. 
Procurar um lugar para morar assim que receber a confirmação de que irá 
para a Espanha, e de preferência em Madri, pois a vida noturna e cultural é 
bem mais rica do que Getafe, visto que o mercado de aluguel imobiliário para 
intercambistas lá é super aquecido (mais de 3000 destes chegam na cidade a 
cada semestre). Atenção para os locais próximos à linha de trem Renfe C4 
(que leva à universidade). 

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

Gostaria de saber que tudo vai dar certo! Por mais que pareça que não! 
Relaxar mais e principalmente aproveitar a paisagem! As áreas de estudo e 
lazer sempre envolvem natureza! O rio que corta a cidade é lindo! Por isso, 

leve bastante agasalho para que, mesmo nos dias mais frios, você possa ficar 
na rua, admirando a beleza dos rios e da vegetação! 

A segurança existe! É tranquilo se caminhar nas ruas, não tem problema 
voltar tarde para casa!  

E a última observação é com relação a comida: no supermercado a comida é 
muito barata!!!!!! Queijo, chocolate, danone, pão!!! Então aproveite para 

comer!!! 


