
País em que esteve: ITALIA 

Universidade: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAMERINO 

Período de intercâmbio: SETEMBRO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016 

Forma de intercâmbio: CONVENIO FDRP E BOLSA USP 

Disciplinas cursadas: 
DIRITTO DELLE PERSONE 

DIRITTO DELLA UNIONE EUROPEA 
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, as cargas horários de aulas efetivas são menores que as que estamos 
habituados na FDRP, todavia, as disciplinas, em geral, demandam maior 

dedicação fora da sala de aula. Além disso, resta algum tempo para 
aproveitar a biblioteca para estudos além daqueles necessários as matérias 

cursadas, bem como para estudar a língua e conhecer a cultura local. 

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

Algumas materias nao sao ofericas em todos os semestres, motivo pelo qual 
nao foi possivel cursar todas as disciplinas do meu interesse. 

Ademais, houve auxilio principalmente por parte da Prof. Maria Cristina de 
Cicco, que sempre intermediava as conversas com o setor responsável por 

resolver eventuais problemas. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Prova oral e trabalhos. 

Qual era o esquema de aulas? 

A disciplina de Uniao Eurpeia e Constitucional Comparado eram aulas 
expositivas. A de direito das pessoas era baseado em seminarios, onde todos 
os alunos deviam expor suas pesquisas do tema em discussao em todas as 

aulas, conforme divisao anterior realizada pela professora. 

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

nao. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Boas. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes 

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

Boa, principalmente a biblioteca continha uma estrutura excelente. A moradia 
oferecida, por outro lado, nao possuia uma estrutura muito boa. 

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

Recepçao nao, integraçao as vezes e eram organizadas pelos alunos. 

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

com brasileiros. 

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

sim. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Todos receptivos, porem a maior parte do tempo convivi com os demais 
intercambistas brasileiros. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Dificil. É praticamente inacessivel o contato, para verificar lista de documentos 
ou resolver qualquer problema. Eles passam informaçoes incorretas e 

implicam com uns, e com outros nao. 
Por exemplo, eu fiz uma procuracao para uma amiga retirar meu passaporte, 

sendo que quando fui solicitar me informaram que stav tudo ok, porem 
disseram a minha amiga que faltava documentos, alem de outros fatores. 



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

Permesso de Soggiorno. 
Auxilio de uma funcionaria para explicar como ir ao local. 

Você morou em: Apartamento alugado individual 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Primeiramente havia feito um curso de italiano e morei em uma casa e tive 
contato com o proprietario. Assim, perguntei se ele havia outro lugar 

disponivel para locação e encontrei meu apartamento. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Sim, apenas uma parcela antecipada dada como garantia. 
Pagamento antecipado a cada mes, nao havia necessidade de tempo minimo. 

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] 

Excelente 

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

sim, ao lado da escola de especializacao, onde cursavamos disciplinas, e a 5 
minutos da faculdade. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

GVT 

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

nao 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

No começo, calor. Depois frio e neve, porem nada extremo. 

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

Poucas roupas de calor, so para o começo (como um short ou uma saia), 
calca, casacos quentes e impermeaveis, calçado que nao escorregue. 

Alojamento: 225 

Transporte: 0 

Alimentação: 300 

Outros: 100 

Total mensal aproximado: 650 

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

Nenhuma 

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

O valor é indescritivel. O intercambio permitiu aprimorar estudos, por uma 
visao de outro ordenamento juridico, pela possibilidade de acesso a uma 

biblioteca riquissa, etc. Alem disso permitiu o contato com uma cultura 
totalmente diferente e o conhecimento de uma das historias mais ricas do 

fundo. Enfim, nao é algo que pode ser mensurado ou dito em poucas 
palavras. Apenas vivendo para saber. 



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

Avisar que nao recomendo o alojamento da universidade e para se 
informarem bem das disciplinas e dos professores, para nao enfrentarem 

estresse desnecessario. 

 


