
País de destino: Alemanha 

Cidade de destino: Passau 

Universidade: Universidade de Passau 

Período de intercâmbio: 1/2017 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP 

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI 

Disciplinas cursadas: US Contract Law and UCC; Legal Presentation Skills; US Constitutional Law 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, pela necessidade da aprovação, devido à bolsa, houve tempo hábil para 
realizar os estudos e aprender o suficiente. 

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

Sim. A Universidade possui uma estrutura muito boa de auxílio. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Avaliação oral, apresentação de seminário; provas objetivas 

Qual era o esquema de aulas? Debate em sala de aula e leitura em casa 

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

Devido à necessidade de aprovação nas matérias, por conta da bolsa, cursei 
apenas matérias em inglês, assim, não tive dificuldades 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Qualidade alta, assim como o professor. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, salas de computadores, diversas impressoras e Wi-fi. 

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

Excelente, uma das melhores que já presenciei 

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

Sim. Existe uma instituição dos alunos, atrelada à faculdade, a qual promove a 
integração entre os intercambistas. 

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

Igualmente. Morei com alemães e convivi na universidade com outros 
estrangeiros 



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

Não eram tão acessíveis, mas durante à aula eram excelentes. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Muito boa, todos recebem muito bem os brasileiros 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Não precisei obter o visto, apenas uma autorização de residência 

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

Sim, burocracia alemã é chata e você precisa se registrar na cidade e registrar 
quando você volta também 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Mawista 

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

Sim, atendimento foi todo em língua alemã, mas foi muito positivo 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Inverno pesado no começo e verão bem quente depois 

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

Roupas de frio para o começo 

Transporte 
Nada. Você paga 70 euros na matrícula e ganha a carteirinha de estudante, 

assim, você utiliza o ônibus de graça na cidade 

Alimentação 250 euros 

Moradia 255 euros 

Total mensal aproximado 700 euros 

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

Maior conhecimento da realidade da universidade de destino, a fim de facilitar 
o caminho. 



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

Não há como quantificar isso, simplesmente sensacional. 

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

Apenas vá, você será feliz. 

Qual era o tipo da sua moradia? Apartamento - República 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Complicado, mas possível 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Não 

Endereço  Brunngasse, 5 

Tipo de quarto Compartilhado 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

3 

Quantos banheiro possui? 2 

Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

4 



Quais desses itens a moradia 
possui? 

Televisão, Internet Wi-Fi, Máquina de lavar 

Quais desses itens o quarto 
possui? 

Cama de casal, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, Ventilador, Aquecedor 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Espaço para coisas pessoais 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

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

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

20 minutos a pé. 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

A moradia era no centro da cidade 

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

de ônibus/metro, Shopping, Universidade 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Sem restrição 

Mais detalhes - 

A universidade estrangeira 
ajudou nesse processo? 

Não 



 

 

 

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

Sim, WG gesucht 

Contato do responsável Já se mudaram também 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

Sim, mas não está disponível 

Outros comentários 

 
 

- 


