
País de destino: Espanha 

Cidade de destino: Albacete 

Universidade: Universidad de Castilla La-Mancha 

Período de intercâmbio: 1 semestre de 2017 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP 

Foi com bolsa? Santander Universidades 

Disciplinas cursadas: 

nacionalidade y extrangeria 
argumentacion jurídica 

derecho del comercio internacional 
 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, foi o ideal para ter um bom aproveitamento do conteúdo da matéria. É 
importante não ter muitas matérias quando a língua é diferente, para poder 
focar nessas que já se faz e poder compreender bem pelo menos as que se 

faz. 

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

Sim, houve auxílio do international office de lá 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

provas, seminários e casos práticos 

Qual era o esquema de aulas? aula expositiva 

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? 

Excelente, nota 9. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Aulas e esportes, porém não oferecia aulas de idiomas. 

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

Incrível, muito bem cuidada e moderna. 

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

sim, organizadas por alunos e voluntários do ERASMUS 

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

Estrangeiros, isso porque morava com estrangeiro e ia em eventos dos 
ERASMUS 



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

Muito boa, tratava em pé de igualdade com os outros alunos locais. Sim, 
inclusive fui tirar duvidas em seus departamentos e fui muito bem recebida. 

 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Foi boa, os locais que participaram do ERASMUS recebiam muito bem! 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Muito tranquilo, apenas cheguei na embaixada com os documentos e depois 
de um tempo já pude voltar para buscar o passaporte pronto 

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

Não 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

ASSISTCARD 

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? 

Frio moderado e calor no final 

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

comprar as roupas de frio lá e levar roupas de verão para os últimos meses 

Transporte apenas para turismo pois a cidade era pequena 

Alimentação 200 euros semanais, incluindo quando saia para comer 

Moradia 210 euros mensais 

Total mensal aproximado em torno de 500 (sem a parte do turismo) 

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

 
A International Office me ajudou demais nesse processo, não consigo pensar 

em uma forma de aperfeiçoar ainda mais, mesmo com minha visão bem 

crítica. Sempre muito dispostos e solícitos. 

Talvez o que faltasse era essa comunicação entre os ex-intercambistas e os 

futuros. Ajuda bastante essas dicas. 

 



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

Imensurável, pessoalmente, o aprendizado diário me trouxe um 
amadurecimento inesperado e as experiências foram inesquecíveis, tudo que 
passei nesses 6 meses, as pessoas que conheci, as comidas que provei e os 

lugares que visitei foi como um sonho se realizando. Academicamente, foi 
inesperado o quanto pude me aprofundar na temática de direito internacional 

da UCLM, professores muito bem instruídos. Profissionalmente, agregou 
muito ao meu currículo o fato de fazer intercambio e também os contatos que 

pude fazer, além de agora ter a fluência da língua espanhola. 

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

Vá para a UCLM para se encantar com o charme das cidadezinhas 
espanholas e sua cultura toda diferente das cidades cosmopolitas e praieiras. 
Opte por dividir um apartamento, para dividir com amigos e fazer uma nova 
família lá, além de ter um custo-benefício bem melhor que as residências 

universitárias. E não se preocupe com preços de coisas do supermercado, 
pois (numa visão total) é praticamente o mesmo que aqui (vinhos e queijos 

MUITO baratos, apesar da carne muito cara). 

Qual era o tipo da sua moradia? Apartamento - República 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Imobiliária assim que cheguei 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Sim, 1 aluguel 

Endereço  Paseo de la Circunvalacion 103 5D 

Tipo de quarto Individual 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

4 

Quantos banheiro possui? 2 



Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

4 

Quais desses itens a moradia 
possui? 

Televisão, Internet Wi-Fi, Máquina de lavar 

Quais desses itens o quarto 
possui? 

Cama de casal, Guarda roupas, Lençois, Aquecedor, Banheiro Individual 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Banheira, Espaço para coisas pessoais, Toalhas 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

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

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

17min 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

12min 

Facilidades próximas 
Supermercados, Padarias, 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? 

Sim 

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

Não 

Contato do responsável Merce Peres 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

sim 

Outros comentários 
 


