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Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas

Diritto Penale, Diritto delle Persone, Diritto dell'Unione 

Europea, Introduzione al Diritto Italiano, Storia del Diritto 

Medievale e Moderno, Diritto Tributario, Giustizia 

Amministrativa, Procedura Penale, Diritto Privato 

Comparato, Diritto Costituzione, Diritto Processuale Civile 

e Diritto dei Contratti

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

No primeiro e no terceiro semestre sim, mas como 

algumas disciplinas eram oferecidas apenas no segundo 

semestre, este foi mais carregado.

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)? Consegui. A profª Maria Cristina nos ajudou muito.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas?

Provas orais. Cada professor disponibilizava no site oito 

datas por ano e o aluno, após concluída a disciplina, 

poderia escolher qual sessão fazer. As provas duravam 

cerca de 10-15 minutos.

Qual era o esquema de 

aulas?

Aulas expositivas, sem lousa, e normalmente sem slides. 

Porém com os estudos básicos de italiano não era difícil a 

compreensão.

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?

Exceto a de Costituzionale, que trazia vários elementos da 

política atual, todas as disciplinas eram bem técnicas. A 

qualidade das aulas no geral era alta.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?

O prédio de Giurisprudenza em que cursei as disciplinas é 

um prédio pequeno, porém moderno e extremamente 

conveniente porque localizado no Campus da 

universidade, a menos de 50 mt de onde eu morava. As 

salas de aula eram amplas, a maioria delas tinha tomada 

a cada dois assentos, no andar de cima ficava a biblioteca 

e havia também máquinas para comprar cafés e lanches.

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio? Boa



Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos?
Sim. Pelo Erasmus, que é uma organização de alunos.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Fiz bastante amizade com estudantes estrangeiros do 

Erasmus. Porém também tive bastante contato com 

italianos, tanto os que faziam parte da organização do 

Erasmus como também outros italianos que conheci na 

universidade.

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?

Os professores nos tratavam com formalidade, mas eram 

acessíveis caso o aluno tivesse dúvidas, quisesse 

conversar depois das aulas ou marcar uma reunião.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?

Os membros do Erasmus, tanto italianos como 

estrangeiros, foram muito receptivos. Com os outros 

alunos foi como em um ambiente escolar normal, onde 

você deve tentar se integrar aos poucos.

Como foi o processo para 

obtenção do visto?

Foi simples. Agendei pela internet e fui até São Paulo 

duas vezes, uma para pedir e outra na semana seguinte 

para retirar o passaporte com visto. A documentação, 

apesar de confusa nas informações online, foi exigida de 

forma simples no momento.

Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Sim, tive que fazer um codice fiscale para abrir conta no 

banco e permesso di soggiorno para legalizar a estadia. O 

codice fiscale é muito simples, se pode fazer em uma 

tarde em Camerino. O permesso di soggiorno é mais 

complicado, é preciso ir até outra cidade duas vezes e o 

processo todo custa cerca de 100 euros.

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?
Não adquiri.

Você precisou usar o seguro 

de saúde internacional 

durante o período de 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre 

o atendimento.
Não tive seguro saúde, e não precisei.

Quais as condições 

climáticas que você 

enfrentou durante o 

intercâmbio?

No inverno, as temperaturas chegavam até a -5ºC em 

Camerino e nevava. Durante o verão, por outro lado, 

ficava extremamente quente.



Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?

Segunda pele, meias de lã, luvas, cachecóis, gorros, 

suéteres quentes. Os casacos mais pesados e bota de 

neve eu aconselharia comprar lá.

Transporte
Os ônibus urbanos eram gratuitos para estudantes 

Unicam.

Alimentação
Cerca de 200 euros por mês, entre mercado e dias em 

que comia fora em Camerino.

Moradia 200 euros

Total mensal aproximado
600 euros, incluindo pequenas viagens para cidades 

próximas.

Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados? Não tenho, já agradeço muito por toda a ajuda prestada.

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Foi uma experiência de vida maravilhosa. Tive a 

oportunidade de aprender uma nova língua, fazer amigos 

do mundo inteiro, abrir possíveis caminhos de carreira 

internacional e, no geral, foi a época da minha vida em 

que fui mais feliz até agora.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Sim, a cidade é pequena, mas para mim isso não foi um 

problema. Na prática, isso só significava que tudo era 

perto, e o meu dia a dia em Camerino foi de um convívio 

intenso com os amigos que fiz. Além disso, era fácil ir 

para Roma e aproveitar a cidade, ou então aproveitar 

voos baratos para conhecer outras cidades. Se você 

gosta de aprender línguas e da vida internacional, a 

experiência vale muuito a pena! E as férias de verão de 3 

meses são um tempo que pode ser muito bem 

aproveitado (eu trabalhei de au-pair em Bruxelas nesse 

período, por exemplo)

Estilo da moradia Alojamento da instituição de ensino

Como foi o processo para 

conseguir moradia?

Não precisei passar por processo algum. Na minha carta 

de aceite já constava que eu teria a moradia fornecida 

pela faculdade, e chegando lá fui diretamente na central 

de moradia da universidade retirar minha chave.

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia? Não

Endereço Via d'Accorso 16, Campus Universitario

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, Toalhas

Quais desses itens a cozinha 

possui? Geladeira, Freezer, Fogão, Mesa, Armários

Tempo gasto da moradia 

até a universidade 1 minuto a pé

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade 20 minutos a pé

Facilidades próximas
Supermercados, Quitandas, Bancos, Farmácias, 

Restaurantes, Bares, Pontos de ônibus/metro, 

Universidade

Moradia destinada a um 

gênero específico? Moradia feminina

Mais detalhes

A estrutura do alojamento era muito boa! Apartamento em 

bom estado, com quarto individual, cozinha e banheiro 

para dividir em 3. Originalmente o apartamento não vem 

com utensílios, mas ao longo dos semestres foi muito fácil 

ter um apartamento completamente equipado, pois outros 

amigos que foram embora deixaram vários itens.

A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Sim, a universidade que me disponibilizou o alojamento.

Você utilizou sites ou 

grupos no Facebook para 

encontrar sua moradia? Não

Contato do responsável .

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos?
Outros comentários


