
País de destino Itália

Cidade de destino Bolonha

Universidade Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Período de intercâmbio 2o semestre/2018

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI

Disciplinas cursadas
Direito Público Comparado, Direito Constitucional Global, 

e Direito da Internet e das Mídias Sociais.

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

Sim, a carga horária semanal de 13h/aula permitiu minha 

dedicação às disciplinas escolhidas, que demandavam 

estudo jurídico aprofundado em línguas estrangeiras 

(italiano e inglês).

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?

Dentre as disciplinas oferecidas no semestre, pude me 

matricular em todas aquelas com carga menor que 

12CFU.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas? Exames orais, ensaios e seminários.

Qual era o esquema de 

aulas? Expositivas e seminários.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou 

fazer as provas e trabalhos 

devido a problemas com o 

idioma?

Para mim, realizar avaliações orais sobre conteúdo 

jurídico em outro idioma (italiano) foi um desafio que 

requereu um preparo maior.

Como você avaliaria as 

disciplinas cursadas na 

faculdade?
Extremamente interessantes e pertinentes diante dos 

cenários jurídico e mundial atuais.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?

Tarifa de ônibus única e reduzida (10 euros por todo o ano 

acadêmico), sistema integrado de bibliotecas, descontos 

no teatro municipal.

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?

A Universidade de Bolonha é uma das mais tradicionais 

instituições de ensino superior do mundo e, em função 

disso, conta com uma infraestrutura arrojada em diversos 

cursos. Entretanto, as instalações do curso de Direito, em 

particular, são bastante precárias e mal conservadas.



Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos? Houve, organizada tanto pela universidade quanto por 

associações de alunos.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.
Tive mais contato com estrangeiros, o que parece ser 

uma tendência entre os Erasmus no geral.

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?

Com raras exceções, os professores possuiam acesso 

condicionado a agendamentos prévios ou comunicação 

através de assistentes.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?

Acredito que os alunos locais estão acostumados com a 

alta rotatividade de alunos de intercâmbio e geralmente 

não se integram tanto. Os estrangeiros costumavam se 

integrar melhor.

Como foi o processo para 

obtenção do visto?

Relativamente tranquilo, agendamento online no 

Consulado da Itália para entrega de documentos e 

pagamento de taxas. Poucas perguntas neste processo, 

feitas em italiano.

Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Sim, na Itália é obrigatório a solicitação de uma permissão 

de residência junto à polícia local, após a chegada no 

país. A Universidade auxiliou neste processo.

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?
Assist Med.

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?
Maior parte do tempo, inverno. Temperaturas entre 0 e 10 

graus.

Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?

Depende da data da chegada. Em setembro, ainda é 

bastante calor, então é preciso levar de tudo ou deixar pra 

comprar as de frio no país.



Transporte 10 euros, tarifa única para todo o período.

Alimentação 250 euros.

Moradia 400 euros.

Total mensal aproximado 900 euros.

Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados?

Sempre pude contar com o apoio do International Office 

antes, durante e depois do meu intercâmbio. Espero que 

mais pessoas possam contar com esse suporte no futuro!

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

O intercâmbio é uma experiência extremamente 

enriquecedora, em seus mais diversos aspectos. Viver em 

outro país, com adaptações e aprendizados culturais e 

linguísticos, foi muito importante para meu crescimento 

pessoal. Na sala de aula, aprendi a ver temas jurídicos 

sob novas perspectivas, que certamente contribuíram 

para meu desenvolvimento acadêmico.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Aproveitem essa cidade maravilhosa, berço de tanta 

história e cultura! Viagem muito, comam muito e não 

deixem de tomar o gelato de pistache e “Marty” da 

Cremeria La Vecchia Stalla!

Estilo da moradia Apartamento dividido com minha namorada

Como foi o processo para 

conseguir moradia?
Contato direto com o proprietário através de grupo de 

brasileiros em Bolonha, no Facebook.

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia?
Não (e não recomendo, golpes são extremamente 

recorrentes na cidade e na Itália em geral).

Endereço Via Giuseppe Massarenti, 27

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a 

moradia? 1

Quantos banheiro possui?
1

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total? 2

Quais desses itens possui?
Máquina de lavar

Quais desses itens o quarto 

possui?
Cama de casal, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, 

Prateleira, Ventilador, Aquecedor

Quais desses itens o 

banheiro possui?
Chuveiro, Banheira, Espaço para coisas pessoais, 

Toalhas

Quais desses itens a cozinha 

possui?
Geladeira, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, Utensílios de 

cozinha

Tempo gasto da moradia 

até a universidade 20 minutos à pé, 10 minutos de ônibus



Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade 20 minutos à pé, 10 minitos de ônibus.

Facilidades próximas Supermercados, Padarias, Quitandas, Bancos, 

Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos de ônibus/metro

Moradia destinada a um 

gênero específico? Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Não, apesar de haver um escritório para este propósito.

Você utilizou sites ou 

grupos no Facebook para 

encontrar sua moradia? Sim, grupo de Brasileiros em Bolonha.

Contato do responsável Ardigò Martino (pesquisar no Facebook)

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos?

Com certeza. O apartamento é pequeno, mas ideal para o 

que se propõe a ser. A localização é ótima, a poucos 

minutos do centro da cidade e bem servido de 

estabelecimentos comerciais ao redor. O proprietário foi 

fantástico, sempre muito receptivo e solícito.

Outros comentários Evitar regiões muito afastadas do centro.


