
País de destino Itália

Cidade de destino Camerino

Universidade Università di Camerino (UNICAM)

Período de intercâmbio 6º, 7º e 8º semestres

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas

Diritto delle Persone, Diritto Tributario, Diritto dell'Unione 

Europea, Diritto Penale, Diritto Costituzionale, Diritto 

Privato Comparato, Procedura Penale I, Giustizia 

Amministrativa, Diritto Processuale Civile I, Introduzione al 

Diritto Italiano, Diritto dei Contratti, Storia del Diritto 

Medievale e Moderno.

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

Sim, as matérias na Itália possuem bastante conteúdo, 

mas são cobrados em sede de avaliação os principais e 

linhas de raciocínios gerais e fundamentais. Como a 

língua não foi um problema, considero que 12 matérias 

em 3 semestres foi um bom número de disciplinas 

cursadas.

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?

A Universidade de Camerino foi sempre disponível para 

me ajudar da melhor maneira possível no que tange às 

matérias. A flexibilidade do aluno para mudar ou 

acrescentar matérias em seu plano de estudo é algo 

positivo.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas?

As disciplinas possuem como método avaliativo prova oral 

que cobra o conteúdo desenvolvido no semestre com três 

perguntas gerais que podem ser melhor especificadas 

pelo professor conforme o aluno desenvolve a exposição 

do argumento. Alguns professores optam ainda por 

avaliar os alunos por seminários e outros por fazer mais 

de uma prova oral com conteúdo diluído no semestre.

Qual era o esquema de 

aulas?

As aulas são expositivas, sem lousa. Alguns professores 

utilizam-se de slides. A interação com os professores 

durante a aula é pequena, mas eles sempre estão a 

disposição para tirar dúvidas durante ou depois da aula. 

As aulas duram geralmente três horas com intervalo de 

quinze minutos no meio da lição. Todas as aulas 

desenvolvem-se das nove da manhã até as seis da tarde.

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?

Considero que as disciplinas cursadas possibilitaram 

conhecer um panorama bastante abrangente do direito 

italiano. O fato das aulas serem puramente expositivas e 

haver pouca interação entre professor e aluno mostra-se 

um pouco estranho, considerando a realidade da FDRP, 

mas tal particularidade não atrapalha a qualidade das 

aulas. Por fim, é interessante destacar que os professores 

esperam e exigem no momento da avaliação que os 

alunos tenham lido livro com o conteúdo da matéria 

indicado como parte do curso.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?

Alojamento completo por preço módico (200 euros) em 

coordenação com a universidade --- Suporte 

administrativo em italiano em ingles por telefone e por e-

mail --- Convênio com complexo esportivo completo --- 

Convênio para isenção de tarifas de ônibus municipal e 

para cidades vizinhas --- Local de aplicação do exame de 

proficiência Cambridge --- Internet gratuita e aberta aos 

alunos --- Salas de estudo

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?

Avalio como muito boa a infra estrutura da Universidade 

de Camerino. O único defeito seria a não existência de 

uma biblioteca física acessível, considerando o terremoto 

que acometeu a cidade recentemente. Entretanto, tal 

problema é facilmente superado com o auxílio de 

bilbiotecários e com a ampla base de dados de conteúdo 

científico que a universidade disponibiliza aos alunos.

Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos?

Sim, tais atividades foram organizadas pela universidade 

e por grupo externo, o ESN-Camerino (erasmus student 

network) que acolhe não só estudantes erasmus, mas 

todos os intercambistas.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Tive mais contato com estrangeiros, notadamente: 

brasileiros, espanhóis, belgas, iranianos, gregos, 

camaroneses. O contato com os nativos também ocorreu. 

Reputo o fato principalmente por ter morado no 

alojamento da faculdade que possui vários estrangeiros, 

bem como por ter me relacionado mais com o grupo ESN 

que buscava integrar os alunos intercambistas.

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?

Os professores são disponíveis e vários deles mostraram 

interesse em saber mais sobre o programa de intercâmbio 

com o Brasil. Todos eles estavam disponíveis para tirar 

dúvidas ou auxiliar em outras questões acadêmicas, 

geralmente depois da aula. A principal diferença com 

relação ao Brasil é que o contato professor-aluno na Itália 

é mais formal, mas isso não prejudica o aprendizado.



Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?

Os alunos estrangeiros são muito receptivos visto que 

Camerino recebe vários estrangeiros todos os anos de 

vários lugares do mundo. Os alunos locais mostram-se 

um pouco mais reservados, mas acredito que um contato 

mais íntimo com os colegas de aula não tenha ocorrido 

porque acompanhei disciplinas de vários anos diferentes, 

não fazendo parte de uma "turma".

Como foi o processo para 

obtenção do visto?

O processo para obtenção do visto é feito perante os 

consulados italianos no Brasil. É necessário agendamento 

prévio no site do consulado para que se faça a visita na 

qual tive de levar passaporte, a carta de aceite da 

faculdade, comprovantes de renda meus e de meus 

familiares demonstrando que eu teria capacidade 

financeira de me manter no país, A visita é rápida e o visto 

pode inclusive ser emitido no mesmo dia. Deve-se, ainda, 

pagar taxa (cerca de 300 reais) que podem ser pagos 

com cartão de débito.

Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Sim. O processo é orientado e auxilido pela Universidade 

de Camerino. O aluno deve recolher papéis junto à 

Universidade de Camerino e enviá-los à autoridade 

competente em até oito dias de sua chegada na Itália 

pagando uma taxa de 105 euros. Com o envio, será 

agendada uma data para comparecer ao Departamento 

de Imigração. Nesse dia serão recolhidos dados do aluno 

e após cerca de dois meses o aluno poderá retornar ao 

departamento para retirar seu documento (enquanto sem 

documento vale como comprovante de regularidade o 

recibo do envio pelo correio).

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?
Affinity

Você precisou usar o seguro 

de saúde internacional 

durante o período de 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre 

o atendimento.
Não utilizei

Quais as condições 

climáticas que você 

enfrentou durante o 

intercâmbio?

Camerino tem temperatura que oscila de 40 graus no 

verão a -5 no inverno. O verão na Itália é seco e o inverno 

é úmido, portanto, ainda que não neve sempre a chuva é 

constante. No inverno neva bastante (principalmente final 

de dezembro, janeiro e início de fevereiro);

Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?

Caso o estudante vá no inverno é recomendável levar: 

segunda pele, meias de lã, luvas, sapatos próprios para a 

neve, casacos quentes e de preferência impermeáveis.

Transporte
Para deslocamentos dentro de Camerino e das cidades 

vizinhas: 0

Alimentação
250 euros por mês comendo comidas variadas, em boa 

quantidade e de boa qualidade



Moradia
200 euros por mês. O alojamento da UNICAM é completo. 

Possui aquecimento, fogão, banheiro equipado, cama, 

armário, escrivaninha, mesa de jantar, sofá e internet.

Total mensal aproximado 500 euros

Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados?
Que a qualidade e disponibilidade dos seviços prestados 

se mantenha sempre assim

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

O intercâmbio me ajudou a colocar a vida em perspectiva. 

Perspectiva essa que antes eu realmente não possuía. 

Mudam-se os parâmetros de oportunidades acadêmicas e 

profissionais. Mudam-se os critérios de "diferente", 

"estranho". Muda-se o conceito de "distância", "tempo" e 

"saudade". A experiência só me acrescentou em todos os 

níveis, sou muito grato por todos os amigos que conheci, 

pela oportunidade de aprender a como ser mais 

independente, pelas oportunidades profissionais que hoje 

eu sei que são possíveis e antes nem sabia da existência. 

Eu poderia falar por horas sobre o valor do intercâmbio, 

mas, em resumo, se eu pudesse faria tudo de novo do 

jeito que foi feito.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

1. Tenham em mente que a cidade é pequena e que 

muitas vezes os programas de lazer serão almoços, 

passeios no parque da cidade, viagem até uma outra 

cidade vizinha

2. Os italianos preferem falar italiano a inglês e valorizam 

os estrangeiros que procuram falar italiano

3. Aproveite o tempo para viajar e conhecer cidades e 

países vizinhos.

4. Se possui interesse em fazer algum curso extra ou um 

estágio durante seu intercâmbio, procure fazer uma 

certificação em inglês antes de ir ou faça lá o mais rápido 

possível. A maioria das oportunidades na União Europeia 

requerem só o inglês, mas requerem geralmente a 

certificação.

Estilo da moradia Alojamento da instituição de ensino

Como foi o processo para 

conseguir moradia? Coordenado pela própria Universidade de Camerino

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia? Não

Endereço Via A. D'Accorso, 16

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 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

Quais desses itens a cozinha 

possui? Geladeira, Freezer, Fogão, Mesa, Armários

Tempo gasto da moradia 

até a universidade 2 minutos a pé

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade 20 minutos a pé ou 15 minutos de ônibus

Facilidades próximas
Supermercados, Padarias, Bancos, Farmácias, 

Restaurantes, Pontos de ônibus/metro, Universidade

Moradia destinada a um 

gênero específico? Sem restrição

Mais detalhes

A moradia é acolhe homens e mulheres, mas dentro de 

cada apartamento são colocadas só pessoas do mesmo 

gênero. O alojamento era pago mensalmente e submetido 

a limpezas trismestrais. Havia fiscalização da organização 

dos apartamentos que eram esporádicas, cerca de uma 

vez a cada dois meses, mas que poderiam acontecer 

durante o dia sem pré-aviso

A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Sim

Você utilizou sites ou 

grupos no Facebook para 

encontrar sua moradia? Não

Contato do responsável http://www.ersucam.it/

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos? Sim

Outros comentários

http://www.ersucam.it/

