
País de destino Itália

Cidade de destino Bologna

Universidade Università di Bologna

Período de intercâmbio 7º semestre/ 4º ano

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas
Diritto della Comunicazione ; Il balancio contabile; European Competition Law; 

European Judicial Cooperation

A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.
Sim

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve 

algum tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto (academic 

advisor)?

Consegui me matricular sem problemas

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas?

1- duas provas orais e um trabalho 

2- apenas presença em sala de aula 

3- prova final escrita 

5- produção de um paper em grupo e apresentação do tema

Qual era o esquema de aulas?

1- Aulas expositivas e com muitos exemplos práticos 

2- Aulas expositivas 

3- Aulas expositivas 

4- Aulas baseadas na análise de casos na european court of justice

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?
Muito boas, com algumas exceções

Quais facilidades eram oferecidas 

pela instituição de ensino?

Diversas salas de estudos, possibilidade de impressão gratuita na faculdade e 

um Internacional Office também muito bom.

Como você avalia a infra estrutura 

da instituição de ensino onde você 

realizou o intercâmbio?

Muito boa

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em caso 

afirmativo, tais atividades foram 

organizadas pela universidade ou 

por alunos?

Houve, mas foram organizara-se pelos alunos.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Tive mais contato com brasileiros e estrangeiros que não italianos. Os 

italianos mesmo não conviviam muito com os intercambistas.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram acessíveis 

fora do horário normal de aulas?

Era possível perguntar algo após a aula, mas não mais que isso.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Os alunos locais quase não interagiam com os intercambistas, mas a 

recepção pelos estrangeiros foi boa.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

Foi bem tranquilo. Como o intercâmbio foi por convênio da faculdade, tirar o 

visto foi tranquilo.



Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Em 

caso afirmativo, comente como foi 

esse processo.

Sim. Chegando na Itália é preciso fazer o pedido de permesso e há todo um 

registro e burocracia. É chato, mas a faculdade orienta muito bem e não tive 

problemas.

Qual seguro de saúde internacional 

você adquiriu para seu 

intercâmbio?

Utilizei o seguro Easy

Você precisou usar o seguro de 

saúde internacional durante o 

período de intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre o 

atendimento.

Tive que acionar e o atendimento foi ótimo. Liguei para o número do cartão, 

me atenderam em português e me deram instruções de onde ir. Após a 

consulta, enviei por e-mail todos os boletos do hospital e eles pagaram (sem 

eu ter que pagar e depois pedir reembolso).

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou durante o 

intercâmbio?

No começo do intercâmbio estava muito frio e no fim muito calor.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Um casaco muito quente pra esse tipo sem temperatura, roupa segunda pele 

e cachecol.

Transporte
O transporte custava 10 euros o intercâmbio todo (se você vai com o convênio 

da faculdade).

Alimentação 200 euros

Moradia 420 euros

Total mensal aproximado 900 euros

Que sugestões você faria para que 

os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados?

Os serviços foram ótimos, não consigo pensar em nenhum aperfeiçoamento.

Qual o valor do intercâmbio para 

sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional?

Imenso, com certeza. Claro que a questão pessoal é muito relevante em um 

intercâmbio, mas assistir aulas sobre um outro ordenamento jurídico e em 

outra língua com toda certeza muda a sua visão e sua forma de solução de 

problemas em um ambiente profissional/ acadêmico.

Quais conselhos e/ou dicas você 

daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Pra Bologna é essencial ver moradia antes, bem antes. Os preços são altos, 

tem pouca oferta e há muitos casos de alunos enganados e golpes.

Estilo da moradia Apartamento - República

Como foi o processo para 

conseguir moradia?

Foi relativamente tranquila pois consegui o contato de um profissional que 

alugava quartos para intercambistas juntamente com uma imobiliária. Porém, 

sei que fui exceção e a situação em Bologna é complicada nesse aspecto.

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?
Sim, foi necessário pagar um aluguel como garantia (foi devolvido ao final)

Endereço Giacomo Leopardi 6

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a moradia? 6

Quantos banheiro possui? 2

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total?
7

Quais desses itens possui? Internet Wi-Fi, Máquina de lavar

Quais desses itens o quarto 

possui?
Cama de casal, Escrivaninha, Guarda roupas, Prateleira, Aquecedor

Quais desses itens o banheiro 

possui?
Chuveiro

Quais desses itens a cozinha 

possui?

Geladeira, Freezer, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, Utensílios de cozinha, 

Armários



Tempo gasto da moradia até a 

universidade
20 minutos andando ou de ônibus

Tempo gasto da moradia até o 

centro da cidade
10 minutos andando

Facilidades próximas
Supermercados, Quitandas, Bancos, Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos 

de ônibus/metro, Universidade, Parque

Moradia destinada a um gênero 

específico?
Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira ajudou 

nesse processo?
Não

Você utilizou sites ou grupos no 

Facebook para encontrar sua 

moradia?

Não

Contato do responsável +39 340 4723101

Você recomendaria essa moradia 

para outros alunos?

Recomendo. O meu apartamento em particular tinha uma cozinha muito ruim, 

então talvez não recomende ele. Mas essa agência tem diversos 

apartamentos e tudo é feito com contrato assinado e registro no órgão italiano. 

Ademais, o responsável me mandou fotos por Whats app dos quartos 

disponíveis e tudo foi feito à distância até eu chegar na Itália. Muito cômodo e 

confiável.

Outros comentários


