
País de destino: Alemanha 

Cidade de destino: Passau 

Universidade: Universidade de Passau 

Período de intercâmbio: 8º semestre / 4º ano 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP 

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
US Tort Law, The Common Law Tradition, Comparative Introduction to the 

German Legal System, Contemporary US Constitutional Issues, Law of 
Foreign Investments. 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim. Todas tinham duração semanal de uma hora e meia, com exceção de US 
Tort Law (três horas). Apesar de fazer matérias em inglês e não em alemão, o 
estudo acaba demandando mais tempo. Além disso, é aconselhável escolher 

uma carga horária que não tome tempo em demasia, afinal também deve 
sobrar tempo para o estudo do alemão e a introjeção na cultura local ou a 

convivência com outros intercambistas, que também é muito enriquecedora. 

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

Consegui em todas. Como funciona na Uni Passau: a matrícula nas disciplinas 
se dá por ordem de chegada, então se realizar a matrícula com boa 

antecedência há grandes chances de se garantir. Além disso, pode se 
matricular em quantas matérias quiser, afinal você pode deixá-las a qualquer 
momento e só ganha a possibilidade de falhar na matéria quando faz a prova, 

e a matrícula para os exames é feita algum tempo depois de iniciados os 
cursos (a ideia é conhecer os cursos e não se inscrever de maneira 

aventureira nas provas). Ressalto apenas que depois de feita a matrícula para 
a prova não há volta. A Universidade até explicou como realizar a matrícula, 

mas não me lembro em que grau. De qualquer modo, o sistema não é 
complicado. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

As disciplinas que cursei faziam parte de um processo para se adquirir um 
certificado da Universidade, o CECIL (Certificate of Studies in European, 
Comparative and International Law). Nesse sistema, as provas são de 10 

testes, com quatro alternativas cada, sem nenhum esquema de falso anula 
verdadeiro ou algo do tipo. As matérias em alemão, por sua vez, tem sua 
avaliação dada a intercambistas no formato de prova oral (por incrível que 

pareça, isso facilita, afinal escrever um texto formal de direito em alemão não 
é fácil). 

Qual era o esquema de aulas? 

Em Law of Foreign Investments, o esquema era de aula expositiva. A matéria 

foi ministratada pelo professor Hans-Georg Dederer. As aulas tiveram muito 

conteúdo e a matéria era dada de maneira muito rápida. Também foi a 

avaliação mais difícil que fiz (mas nada impossível, não). Todas as outras, por 

sua vez, tive com o professor Jörg Fedtke. Esse professor é incrível. 

Advogado com conhecimentos aprofundados em direito comparado, esteve 

durante uns 7 ou 10 anos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Disso resultou 

que dá suas aulas no modelo desses países, exigindo leitura prévia e fazendo 

várias perguntas em sala, inclusive de maneira direta para cada aluno. Gerava 

um pressão, mas os cursos funcionaram muito bem. As aulas foram realmente 

inspiradoras. Aconselho demais, principalmente aos que gostam de direito 

privado, a matéria US Tort Law, que trata da responsabilidade civil nos 

Estados Unidos. Era a matéria preferida do professor e os efeitos disso 

repercutiam claramente em aula. Observo apenas que a disponilidade de 

aulas muda conforme o semestre (e meu intercâmbio foi no Winter Semester). 

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

Não. Sendo em inglês, não demorou muito para pegar o jeito. Apenas Law of 
Foreign investment, pelo estilo já explicado, foi difícil de acompanhar. 



Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Muito interessantes. Mas acho que isso depende muito do professor ou estilo 
da aula. Como fiz várias com o professor Jörg Fedtke, creio que tive sorte. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

A Universidade conta com Restaurante Universitário (preço meio amargo de 
no mínimo 2 euros e no máximo uns 4, mas salva muitas vezes), Centro de 

esportes (em que são oferecidas inúmeras atividades, desde futebol a esgrima 
e salsa), International Office da Faculdade de Direito (no meu intercâmbio a 

coordenadora era a Sra. Sandra Queiroz, muito atenciosa a dedicada, além de 
arranhar um português legal, já que era descendente de portugueses). Dou a 

dica de fazerem o curso de verão deles caso estejam indo no semestre de 
inverno. Além de ter a chance de desenvolver bem o alemão já antes das 

semanas introdutórias, o curso é extremamente bom. E pelo que experienciei, 
bem melhor que o ministrado regularmente na universidade. O lado ruim é que 

é um curso dado em separado, então não é gratuito. 

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

Se fosse uma nota, daria 9,5. A infra-estrutura é muito boa e oferece 
facilidades legais para os alunos. Ouvi dizer que no verão é muito quente (eles 
estão mais preparados para o frio). Mas imagino que não seja nenhum grande 

problema. Enfim, vale muito a pena :) !!! 

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

Sim, dadas pela AEGEE. Alunos da universidade que organizavam. Vale a 
pena! 

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

Estrangeiros. Achei difícil me enturmar com alemães, pela dificuldade da 
língua, e por ser colega de sala, na maior parte das vezes, de intercambistas 

(aulas em inglês). 

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

No geral boa, mas não muito acessíveis fora do horário de aula. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Alunos locais pareciam não fazer muita questão de ter contato. Era mais fácil 
enturmar com os estrangeiros. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Para viajar para Alemanha temos permissão para ficaer no país por 3 meses 
sem visto. Mas com boa antecedêcia já é legal ir atrás da chamada permissão 
de residência. Não é um visto, pois é adquirido já em território alemão. É uma 

autorização para ficar a quantidade de meses necessários no país. A 
burocracia é com a prefeitura de Passau. Nada muito complicado, mas é 

preciso se organizar para não ter problemas ! 

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

Sim. Foi basicamente o procedimento com a permissão de residência. É 
necessário também se registrar como morador da cidade. Basta coletar alguns 

documentos, como seu contrato de aluguel e documentos da universidade, 
explicar a situação na prefeitura. Não me lembro de todos os detalhes. Mas a 

dica é ir com antecedência à prefeitura para evitar qualquer problema. 



Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

O seguro inicial foi um de viagem, com os requisitos europeus. Na Alemanha 
será necessário ter um seguro de saúde público ou algum autorizado pelo 

governo, o qual deverá ser pago mensalmente. Meu seguro era o da 
Techniker Krankenkasse. 

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

Sim, bem no final. Passei mal no aeroporto justamente na volta. Seguro de 

saúde: não fiquem sem rs 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

No semestre de inverno, muito frio, mínima de - 7 graus. Também muito 
nublado, principalmente no outono. Chega a alterar um pouco o humor até, 

mas bom para valorizar o nosso clima também!! Enfim, nada muito dramático, 
e tem a parte legal da neve!!! 

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

Algumas para o calor e muitas para outono e inverno. Mas deixem para 
comprar mais por lá, conforme a necessidade, sai mais barato e é mais 

prático... 

Transporte 70 euros para todo o semestre (ônibus). 

Alimentação 80 euros mensais com mercado. 

Moradia De 250 a 300 euros mensais. 

Total mensal aproximado 450 euros, sem considerar lazer e viagens. 

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

O serviço é muito bom. Mas para aperfeiçoar talvez maior contato com o 
international office da unidade estrangeira, por exemplo, para explicar quais 
seriam as ementas de matéria necessárias para validação de créditos. Mas 

isso seria apenas um detalhe, pois não tive problemas com isso. 

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

Fez toda diferença. O que sempre falam sobre crescimento e mudança da 
visão de mundo acabou se mostrando verdade. Estou muito contente com a 

minha experiência e recomendo muito! 

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

Tentar, se possível, fazer um curso intensivo de alemão (em Passau ou 

qualquer outro lugar) antes de inciar o semestre. 

 

Buscar morar perto da faculdade. A maioria dos programas se concentra por 

lá perto. Além disso, os ônibus funcionam só até as 23 horas. Mas se não der, 

nenhum grande problema também. Minha casa ficava a meia hora a pé da 

faculdade, e juro que voltei várias vezes depois das 23 a pé e sem nenhum 

problema com frio ou violência (lá é muito seguro).  

 

E o mais importante, válido talvez para qualquer intercâmio: nunca ficar muito 

em casa, independente de se estar frio ou não, seja para estudar (a bilioteca é 

muito boa) ou qualquer outra coisa. É lá fora que a vida acontece!!! 

 

Espero que tenha ajudado um pouco! Um abraço e boa sorte!! :) 



Qual era o tipo da sua moradia? apartamento dividido com colega de quarto. 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Muita dificuldade em conseguir por pouco tempo (sete meses) e em sites de 
busca de imóveis. O melhor é procurar no facebook, em grupos específicos 

para essa finalidade (ex: Wohnung frei in Passau). É tranquilo entrar no grupo 
e uma vez feito isso dá pra anunciar a sua necessidade e procurar ofertas, 

marcando também conversas por skype. Assim, estudantes que também farão 
um intercâmbio pelo mesmo prazo que você podem fazer essa troca. Além 
disso, pelo facebook a comunicação é muito mais rápida do que por um site 

que direciona e-mails.  
 

Obs: minha moradia era de alunos em intercâmbio (segundo semestre de 
2017), provavelmente não estará disponível para próximos semestres. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Caução de 300 euros, a serem devolvidos ao final (meu aluguel era de 250 
euros). 

Endereço  Fuchsbauerweg, 13a 

Tipo de quarto Individual 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

2 

Quantos banheiro possui? 1 

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 casal, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, Prateleira, Aquecedor, 
Banheiro Individual 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Banheira, Espaço para coisas pessoais, Toalhas 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

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

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

30 min a pé. 7 minutos de ônibus. 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

idem 

Facilidades próximas Supermercados, Padarias, Restaurantes, Pontos de ônibus/metro 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Sem restrição 

Mais detalhes 
OBS: moradia alugada de alunos intercambistas. Possivelmente não vaga 

para próximos semeste. 

A universidade estrangeira 
ajudou nesse processo? 

Praticamente não. Com a ajuda da Uni, há a possibilidade de se morar em 

uma Wohnheim (moradia estudantial), mas achei difícil conseguir. E um amigo 

que conseguiu deu azar (a moradia dele, chamada Donauschwaben, era 

muito longe: uma hora a pé da faculdade). Há por outro lado a Wohnheim 

chamada Kapfinger, que acaba sendo o oposto, muito perto da faculdade e 

com bares todas as terças e quintas. Mas já ouvi reclamações a respeito de 

barulho e conforto de quem morou lá. O lado bom é que ajuda a integrar 

muito.  



 

 

 

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

Facebook 

Contato do responsável Não tenho mais. 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

Sim, caso disponível. 

Outros comentários 
 

Se for de moradia estudantil, evitar a Donauschwaben, por ser afastada. 


