
País em que esteve: Itália 

Universidade: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 

Período de intercâmbio: 04/02 - 10/08 

Forma de intercâmbio: Bolsa USP Mérito Acadêmico 

Disciplinas cursadas: 
Diritto Comerciale 
Diritto Eclesiastico 

Diritto processuale Civile  

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, conforme os meus interesses em pesquisa na graduação as matérias 
foram adequadas, pois me ajudaram na coleta de material bibliográfico para a 

minha pesquisa.  

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

Sim, quando na chegada  a instituição de ensino fui recepcionada pelo 
departamento de estrangeiros que me auxilio na escolha e matrícula de 

disciplinas.  

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Provas individuais orais e exposição de trabalhos.  

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas  

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

Não, já havia estudado italiano e consegui me adequar bem ao ensino.  

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Gostei bastante das disciplinas cursadas, pois o conteúdo era exposto de 
forma bastante clara e de maneira semelhante ao Brasil.  

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes 

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

Muito boa. A Universidade era bastante organizada e contava com auxílio a 
estrangeiros.   

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

Sim, houve palestras organizadas pela universidade.  

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

Com estudantes estrangeiros. Os estudantes nativos não faziam atividades de 
integração com estrangeiros.  

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

Grande parte dos professores foi bastante receptivo, principalmente fora da 
sala de aula e com o fornecimento de material didático.  

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

A receptividade foi muito boa com o auxílio de organizações estudantis para 
alunos estrangeiros, como a ESN  



Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

O PROCESSO É BASTANTE BUROCRÁTICO E SOMENTE É FEITO PELO 
SITE DO CONSULADO ITALIANO. O QUE CAUSOU MAIOR BUROCRACIA 
FOI A DEMORA PARA A CHEGADA DA CARTA DE ACEITE, VISTO QUE 

SEM ESSE DOCUMENTO NÃO É POSSÍVEL INICIAR O REQUERIMENTO 
DO VISTO.  

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

Sim, na Italia é necessário fazer um documento chamado "Permesso di 
soggiorno". É bastante burocrático, porém contei com ajuda da universidade 

para isso.  

Você morou em: Apartamento alugado com outro estudante 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Foi demorado, mas consegui através de sites da internet.  

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Foi necessário o pagamento do que eles chamam de "caparra", que é uma 
espécie de depósito no valor do aluguel.  

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

Bom 

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? 

A universidade ficava muito distante do centro da cidade, porém é de fácil 
acesso através do transporte público. Minha residência se localizava na 

metade do percurso entre o centro e a universidade, assim como morava 
perto de uma estação de metrô o acesso a universidade era facilitado.  

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Porto Seguro  

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

Não. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Na minha chega as temperaturas eram em média de 10ºC, mas a partir de 
maio aumentaram e no verão, em julho, chegou a fazer 30º.  

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

Roupas para ambas as estações, pois na Europa as estações são bastante 
definidas e no período de 6 meses passamos pelo inverno, primavera e verão.  

Alojamento: 450 euros 

Transporte: 50 euros  

Alimentação: 200 euros  



Outros: 200 euros  

Total mensal aproximado: 900 euros 

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

Colocar em contato estudantes que irão realizar intercâmbio com aqueles que 
já o tenham realizado no país de destino.  

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

O intercâmbio é uma experiência muito rica. Tanto no sentido profissional, 
como cultural. A experiência com outras culturas e outros métodos de ensino 

é bastante enriquecedora para a vida do estudante.  

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

Os estudantes devem se informar a cerca da burocracia do visto, pois é um 
processo bastante demorado. Ademais, devem ter informações acerca da 

necessidade do permesso di sogiorno, que apresenta um custo de 
aproximadamente 120 euros e conta com bastante burocracia.  

Em relação a moradia acredito ser importante a informação acerca da 
necessidade do pagamento da "caparra" (o depósito que mencionei) e o 

contato com a moradia da universidade ou dos sites em que locam 
apartamentos.  

 


