
País em que esteve: Italia 

Universidade: Unicam (camerino) 

Período de intercâmbio: 25/02/2016-16/07/2016 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP/USP 

Disciplinas cursadas: 

Diritto e tecnica della conciliazione 

Diritto di famiglia 

Diritto costituzionale 

Diritto industriale 

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente. 

A quantidade de materias escolhida foi indicada pela professora de Camerino, 

que me recebeu por la. Achei que foi adequada, vez que como as materias 

sao ministradas em italiano, ha necessidade de maior dedicacao para o 

estudo. Segui as 4 materias mas realizei prova oral/entrega de tese de 

apenas 3 delas. 

Você conseguiu se matricular 

nas disciplinas que queria? 

Houve algum tipo de auxílio por 

parte da escola nesse assunto 

(academic advisor)? 

Consegui me matricular em todas as disciplinas que queria e, para isso, tive 

todo apoio da professora Maria Cristina (brasileira) e da Manager Didatico. 

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas? 

As avaliacoes que realizei foram provas orais e entrega e apresentaçao de um 

tese sobre algum tema ministrado em aula. Alguns professores sugerem a 

apresentacao de seminario para ponto extra. 

Qual era o esquema de aulas? 
As aulas eram na parte da manha ou no fim do dia, com duraçao de 2 horas. 

Todas de metodo expositivo e na lingua italiana. 

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma? 

Nao. Os professores procuram falar de maneira clara, devagar e, 

principalmente na realizacao da prova oral, levam em consideracao o fato de 

ser estrangeiro. 

Como você avaliaria as 

disciplinas cursadas na 

faculdade? 

Todas muito interessantes e acrescentaram algo em algum aspecto. 

Especialmente direito constitucional e tecnica de concilicao foram muito 

relevantes para minha formacao, levando em conta meus interesses. 

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição de 

ensino? 

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Centro esportivo 

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio? 

A infraestrutura da Unicam é muito tradicional e, embora antiga, bem 

conservada (e muito bonita). Os computadores sao otimos, as bibliotecas 

completas e com espaço ideal para o estudo. 

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em 

caso afirmativo, tais atividades 

foram organizadas pela 

universidade ou por alunos? 

Nao. 



Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente. 

Sim. Alem dos estudantes italianos, tive contato com aqueles que realizavam 

o intercambio dentro da Europa - erasmus. 

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas? 

Sim. Os professores sempre se disponibilizavam para uma conversa após as 

aulas. 

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros? 

Nao foi tao boa. Pelo fato de as aulas nao serem obrigatorias, os alunos nao 

mostravam muito interesse em frequenta-las e em fazer os estrangeiros se 

sentirem a vontade. Mas eles eram comunicativos e se mostravam disponiveis 

para ajudar com anotacoes de aulas e informacoes sobre as provas. 

Como foi o processo para 

obtenção do visto? 
Nao obtive o visto (passaporte europeu) 

Você teve que se registrar no 

país onde realizou intercâmbio? 

Em caso afirmativo, comente 

como foi esse processo. 

Nao tive que realizar este procedimento mas me foi oferecido auxilio nesse 

sentido. 

Você morou em: Apartamento alugado individual 

Como foi o processo para 

conseguir moradia? 
Muito tranquilo, pois já havia uma indicaçao sobre o apartamento onde fiquei. 

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia? 
Nao 

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? 

Sim. Camerino é uma cidade pequena e a universidade e os locais de 

interesse (parques, restaurantes, etc) ficam no centro. Alojando-se ali é 

possivel fazer tudo a pé. 

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu para 

seu intercâmbio? 

Gta 

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? 

Muito frio. Camerino fica no alto e fez frio na maioria do tempo, durante o 

primeiro semestre. 

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período? 

Roupas para inverno/primavera 

Alojamento: 225 euros por mes 

Transporte: 0 

Alimentação: 30 euros semana 

Outros: Xerox - 10 euros mes/ gas - 30 euros mes 

Total mensal aproximado: - 

Que sugestões você faria para 

que os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados? 

Nao tenho sugestoes a fazer. Os servicos prestados foram todos excelentes, 

do comeco ao fim. 

Qual o valor do intercâmbio para 

sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional? 

Foi tudo muito valido e proveitoso. Conhecer novas culturas (nao apenas da 

italia), vivenciar outro cotiano e em outra lingua, morar sozinha, viajar 

sozinha,.. Tudo foi muito rico. 

Quais conselhos e/ou dicas você 

daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve? 

Vá e aproveite todas as oportunidades que camerino oferece, principalmente 

em relacao aos estudos. Mas aproveite tambem o complexo esportivo - lugar 

para tambem conhecer muita gente legal. 

  

 


