
País de destino: Itália 

Cidade de destino: Camerino 

Universidade: Università degli Studi di Camerino 

Período de intercâmbio: 1º semestre de 2017 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP 

Foi com bolsa? Não fui com bolsa 

Disciplinas cursadas: 
Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico Comparato, Diritto e tecnica della 

conciliazione 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, a carga horária não era pesada e foi possível um excelente 
aproveitamento 

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

Sim, tudo ocorreu como esperado 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Provas orais 

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas 

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

Não 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Excelentes, os professores eram muito capacitados e sabiam transmitir de 
forma clara o conteúdo. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

A burocracia é mínima, tudo funciona e rápido. 

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

Muito boa, levando em conta o terremoto de outubro 

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

Não 

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

Creio que com ambos, muito embora os italianos fossem menos receptivos 



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

Muito boa, sempre que necessário tinha acesso. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Os alunos italianos eram mais fechados, ao contrário dos estrangeiros. 
Contudo, ainda foi possível construir amizades com os nativos. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Foi rápido, só não peguei no mesmo dia pois fui já no final da tarde e no outro 
dia era feriado. 

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

Sim, é necessário pedir "permesso di soggiorno". A faculdade ajuda bastante 
no processo 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Porto Seguro 

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

Não 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

No começo era bem frio, porém em junho o calor já era bem forte, quase 
como RP. 

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

Tanto para frio (casacos, é muito frio mesmo!) quanto para o calor. Além, é 
claro, de roupas para climas médios. 

Transporte Praticamente não usei o transporte da cidade 

Alimentação 200 euros 

Moradia 195 euros 

Total mensal aproximado 750 euros 

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

O International Office sempre foi muito prestativo, acredito não ter soluções 
para melhorar. Apenas que continuem como são!! 



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

A experiência acadêmica foi incrível, principalmente por ser um modelo um 
pouco diverso do que estamos acostumados aqui no Brasil. Porém, acredito 
que a experiência pessoal foi a mais profunda, amadureci bastante, conheci 

pessoas e culturas diferentes. 

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

Vivam a vida de Camerino, se misturem entre os camertes, bebam da cultura 

e do estilo de vida. 

Qual era o tipo da sua moradia? 
Ersu: Alojamento administrado pela região (apartamentos de 3 quartos 

individuais) 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Pela Profa. Cristina de Cicco- 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Não 

Endereço  Via D'Accorso, 69 

Tipo de quarto Individual 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

3 

Quantos banheiro possui? 1 

Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

3 



Quais desses itens a moradia 
possui? 

Internet Wi-Fi, Máquina de lavar 

Quais desses itens o quarto 
possui? 

Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, Prateleira, 
Aquecedor 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Espaço para coisas pessoais, Toalhas 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

Geladeira, Fogão, Mesa, Armários, Panelas, eventualmente, se o morador 
anterior deixar no apartamento - eu deixei as minhas 

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

Aproximadamente 3min andando 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

10min 

Facilidades próximas 
Supermercados, Bancos, Farmácias, Bares, Pontos de ônibus/metro, 

Universidade 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Sem restrição 

Mais detalhes - 

A universidade estrangeira 
ajudou nesse processo? 

Sim 



 

 

 

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

Nãoc 

Contato do responsável Pela própria faculdade 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

Sim. Os apartamentos não são luxuosos, mas o espaço é bom e perto da 
faculdade 

Outros comentários - 


