
País em que esteve: Alemanha 

Universidade: Passau 

Período de intercâmbio: 22/03/2016 - 30/07/2016 

Forma de intercâmbio: Bolsa USP Mérito Acadêmico 

Disciplinas cursadas: 

Disciplinas que frequentei às aulas e fiz as provas: (denominação como 
consta no Transcript of Records) 

1) Spanisch für Juristen: Recht und Wirtschaft;  
2) Spanisch Jura – Verfassung: Staatliche Organisation und Menscherechte; 

3) Spanisch für Juristen: Module Strafrech und Zivilrecht; 
4) Racism in Colorblind América; 

5) Deutsch als Fremdsprache; 
 

Disciplinas que assisti às aulas:  
1) Grundkurs Privatrecht  

2) VHB European and International Monetary Law 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Na Alemanha, há possibilidade de se fazer duas escolhas de matérias. A 
primeira matrícula se refere às aulas que serão frequentadas, já a segunda 

matrícula é referente às provas que serão realizadas. Ou seja, das 7 matérias 
que frequentei as aulas, fiz exames de 5 delas. A quantidade total de 7 

matérias foi um pouco extensa, mas não me arrependo, porque a experiência 
é incrível. 

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

Consegui me matricular nas disciplinas que queria. Na primeira semana de 
aula, existem diversas atividades de apresentação da faculdade e também 

das Plataformas e sistemas utilizados pela Universidade. Isso foi muito 
importante para entender o funcionamento da Instituição. Todavia, a escolha 
das matérias foi algo individual. Tive auxílio apenas de outros intercambistas 
que me sugeriam matérias que já tinham cursado e gostado do resultado. O 

contrário também existiu, matérias que, a priori, eu iria cursar, mas 
frequentando algumas aulas e conversando com os demais alunos, optei por 

não cursar. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Eu passei por muitos sistemas de avaliação, a depender da matéria e do 
Professor. Em duas matérias tive um exame oral e um exame escrito. Em 

uma matéria um exame oral e um trabalho individual. Em uma matéria apenas 
um exame escrito e na ultima matéria uma apresentação de trabalho em 

grupo e um artigo científico individual. 

Qual era o esquema de aulas? 

Dependia do Professor e da matéria, mas todos eles, disponibilizavam o 
material na plataforma da faculdade, para que pudéssemos ir preparados para 
a aula. Geralmente eu lia os textos anteriormente, para anotar o vocabulário e 

entender a aula. Alguns Professores faziam aula expositiva, outros davam 
casos para resolver em grupo durante a aula. Isso depende da classificação 

das aulas em "Seminaraum" ou Lekture", em que as primeiras são 
obrigatoriamente de discussão e resolução de casos, as turmas são de 

poucos alunos e as últimas são com muitos, muitos alunos (200 
aproximadamente) e por isso a aula é expositiva, com slides e textos. 

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

Sim. As primeiras semanas foram realmente muito difíceis, a cabeça parece 
que faz um nó. Muitas vezes tentava me comunicar e confundia as línguas, 

falando em uma frase palavras de vários idiomas. Mas percebi que isso é uma 
questão de adaptação. Sem dúvida, o desafio da língua é o maior de todos, 
porque ainda que você tenha conhecimentos de um idioma, como o inglês, a 
realidade de assistir aulas e escrever cientificamente, é muito diferente, até 

mesmo pelo vocabulário ser outro. Em uma das matérias que cursei, em 
Inglês, a Professora dedicou algumas aulas para explicar como se utilizava o 

vocabulário jurídico.  
Em Passau, na semana de recepção, os alunos fazem provas de proficiências 

das línguas que têm conhecimento, para que o aluno intercambista possa 
escolher as matérias.Em apenas uma matéria fiz prova em alemão, nas 



demais, as provas foram na língua inglesa e na língua espanhola. Geralmente 
na ementa da disciplina já existe como serão as provas e as atividades, o que 

facilita na escolha das matérias. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Muito boas. O grau de maturidade dos alunos é muito grande. De maneira 
geral eles são muito dedicados, o que contribui para o nível da aula. As 

matérias eram muito interessantes e diferentes. As matérias que mais gostei 
foram de Direito Comparado, porque os Professores são muito capacitados e 
dão uma visão muito boa não apenas da realidade jurídica da Alemanha, mas 

também de outros países. No meu caso, escolhi estudar a Espanha em 
comparação a Alemanha, e assim, pude ver que ainda que os países estejam 
na União Europeia, as realidades econômicas e jurídicas são muito diferentes. 

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? 

A infraestrutura foi fantástica. O que mais me marcou positivamente foi a 
biblioteca da Faculdade, tanto pelo seu tamanho, quanto pelo conforto e pela 

vista maravilhosa, muito contato com a natureza. Além disso, o horário de 
funcionamento da biblioteca é algo excepcional: fica aberta até a meia noite 

diariamente e de sábado e domingo, até as 22 horas. Com certeza o 
rendimento dos alunos melhora muito com isso! 

Negativamente fui surpreendida com relação à moradia. Não foi um problema 
só enfrentado por mim, mas por muitos outros colegas intercambistas. O 

número de estudantes intercambistas que Passau recebe é muito grande para 
o número de residências da Faculdade. De qualquer forma, o que posso 
aconselhar é que o aluno que se interesse em estudar em Passau, não 

dependa da resposta da Faculdade, mas procure apartamentos particulares 
ou repúblicas. O preço muitas vezes é melhor, além da segurança de já 

chegar ao país com a moradia já acertada. 

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

Sim, tiveram muitas atividades de integração, principalmente nas semanas 
iniciais. Eventos organizados pela Faculdade e pelo Grupo de Alunos que 

davam suporte aos intercambistas (AEEGE). As atividades foram várias: tour 
pela faculdade, em que conhecemos cada prédio da Universidade, 

bibliotecas, salas de aula, tour pela cidade, conhecemos os pontos principais 
e também foi feita uma visita guiada à prefeitura e às seguradoras, café da 

manhã no campus, eventos culturais, sessão de cinema. 



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

Os alunos intercambistas estão mais abertos às amizades, justamente porque 
se encontram na mesma situação de descoberta/ novidade. Mas os nativos 
também foram muito solícitos (não posso reclamar de maneira nenhuma), 
todos me convidavam para sair e me ajudavam na biblioteca, resolvendo 

problemas com a graduação. 

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

Os Professores são mais frios e distantes do que no Brasil, por exemplo. Há 
uma relação mais acadêmica a restrita às perguntas em sala de aula. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

A receptividade foi incrível. Quebrei totalmente o estereótipo de alemão como 
pessoa fria e que não interage. Fiz amizade com uma alemã no ponto de 
ônibus. Eles são muito abertos, ainda mais quando percebem que se é 
estrangeiro. Com relação aos amigos de outros países, que estavam de 
intercâmbio, fiz boas amizades! Principalmente com os Espanhóis e os 

Italianos. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Eu não precisei realizar o visto porque tenho cidadania Espanhola. Foi uma 
facilidade, porque o sistema me parece burocrático, porque deve haver a 

comprovação da renda mínima exigida. 

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

Sim. Ainda que eu fosse uma "cidadã europeia" tive que realizar um registro 
na Prefeitura. Foi um documento bem simples. Tive que levar apenas o 
passaporte e a carta de aceite da Universidade. No documento tive que 

preencher o endereço em que eu residia e a data que iria embora. 

Você morou em: Casa de família 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Foi muito difícil e desgastante. Ainda mais porque cheguei na cidade durante 
o feriado da Páscoa. Como a cidade é muito Católica, por uns dias tudo ficou 
fechado. Fiz várias entrevistas para morar em Repúblicas, tentei alugar um 
apartamento individual, mas nada deu certo. Até que foi apresentada a um 
casal de idosos que disponibilizava um pequeno "apartamento" no primeiro 
andar da residência. Fiz uma entrevista, levei a documentação e me mudei! 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Foi necessário o pagamento de um valor de aluguel deixado como "caução", 
no valor de 250 euros. Assinei um contrato pelo prazo de três meses e meio, 

e depois pedi renovação por mais um mês. 

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] 

Bom 



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

Era muito distante da Universidade. De ônibus era 15/20 minutos da 
Faculdade. A facilidade era o ponto de ônibus, que era exatamente em frente 

à moradia. O bom é que há 5 minutos caminhando havia um mercado. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Affinity Seguros. 

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

Sim. Utilizei assim que cheguei. Em virtude do elevado grau de ansiedade e 
stress por não encontrar a moradia e pela ingestão de alimentos muito 

temperados, tive uma crise alérgica muito forte. Inclusive suspeitaram que eu 
havia viajado com dengue, tamanha era a vermelhidão do meu corpo. Fiquei 
em observação no hospital e fui medicada. O atendimento foi muito bom. O 

hospital era grande, com infraestrutura e o médicos e as enfermeiras falavam 
em inglês. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Fiquei durante a Primavera e o Verão, mas ainda assim, tive alguns dias de 
neve e frio e bastante chuva! O guarda-chuva em Passau é indispensável! 

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

Aconselho que se leve um pouco de tudo, porque o começo do mês de Abril 
foi bem frio, com neve e muito vento. Peguei temperaturas como 2º e 0º. Mas 
também peguei calor, durante o verão, como acontece com Ribeirão Preto, 
altíssimas temperaturas - 38º! A única diferença é que o clima em Passau é 

muito úmido. 

Alojamento: 250 

Transporte: 0 

Alimentação: 250 

Outros: 200 

Total mensal aproximado: 700/800 euros 

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

Não tenho como agradecer todo o apoio e ajuda do International Office! Vocês 
foram incríveis! Vocês nunca recusaram uma ajuda, sempre me deram 

atenção e responderam todas as perguntas! Sou muito grata a vocês! se 
pudesse pedir algo, pediria que continuassem ajudando os alunos! Essa 

experiência é incrível !!!!!! 
Obrigada Cláudia, obrigada Matheus! 

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

O crescimento é imensurável! Conhecer outro sistema jurídico, outra forma de 
pensar, outras pessoas e realidades proporciona um grande amadurecimento! 
O misto de coragem e medo, saudade e ansiedade é importante para a gente 
aprender a enfrentar muitas situações. Conheci pessoas que vou levar para o 

resto da vida comigo, de tanto que foram especiais e amigas! 

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!!! 



  

 


