
País em que esteve: Colombia 

Universidade: Universidad de Los Andes 

Período de intercâmbio: 12/01/2013-07/07/2013 

Forma de intercâmbio: Bolsa USP Mérito Acadêmico 

Disciplinas cursadas: 

Espanhol para Estrangeiros (intermediário B2) 
Análise de Políticas Públicas 
Apreciação Cinematográfica 

Metodologia de Pesquisa em Ciências Sociais (ouvinte) 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, foi adequada, os professores da universidade, em qualquer 
departamento, são muito exigentes e passam bastantes atividades e leituras, 
essenciais para o acompanhamento do curso e para o bom desempenho nas 
avaliações. Além disso, estava na fase de redigir meu trabalho de conclusão 
de curso, por isso também tinha que ter tempo para me dedicar a isso além 

das disciplinas.  

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

Não tive nenhum problema, qualquer dúvida era rapidamente esclarecida pelo 
escritório que cuidada dos intercâmbios. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Provas, trabalhos em grupo, atividades práticas. 

Qual era o esquema de aulas? 
Aulas expositivas, mas com uma dinâmica muito boa, com muita interação 

dos alunos. Professores excelentes. 

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? 

Foram excelentes, um comprometimento admirável dos professores e 
professoras na elaboração das aulas.  

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Computadores, Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, 
Mentor/Buddy 

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

Excelente. Não tem do que reclamar.  

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

Sim, houve. Organizadas pela universidade em parceria com alunos da 
instituição que já haviam participado de intercâmbio. 

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

Os dois, mas fiquei mais próxima de estrangeiros. 

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

Muito acessíveis. Todos tem horários de atendimento definidos durante a 
semana. 



Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Excelente, os colombianos são muito educados e adoram receber bem os 
estrangeiros e mostrar as qualidades do país.  

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Muito fácil, nenhuma dificuldade. 

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

Sim, todo processo é explicado pela instituição, não há grandes dificuldades e 
eles oferecem todo o apoio no caso de dúvidas ou problemas. 

Você morou em: Apartamento alugado com outro estudante 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

A Universidade oferece uma lista de contatos de pessoas que alugam 
apartamento ou quarto para estudantes estrangeiros. Eu me juntei a mais dois 
colegas e procuramos por fora dessa lista, porque era mais em conta. Não foi 
difícil encontrar perguntando nos prédios próximos a universidade e buscando 

na internet. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Sim, foi necessário pagar dois meses adiantados.  

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Limpeza] 

Excelente 

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Conforto] 

Regular 

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Facilidades oferecidas] 

Excelente 

Seu alojamento era próximo à 
universidade e/ou outros lugares 
de interesse? 

Sim, era muito perto da universidade, que fica na região central da cidade, 
próximo a tudo. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Porto Seguro. 

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? 

Temperatura média de 15 graus durante toda minha estadia. Não há grandes 
variações de clima de Bogotá. Chuva toda a semana. 

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

Sapatos pra chuva, casacos quentes, etc. 



Alojamento: 300.000 pesos colombianos/mensal 

Transporte: 20.000 pesos colombianos/semana 

Alimentação: 70.000 pesos colombianos/semana 

Outros: 50.000 pesos colombianos/semana 

Total mensal aproximado: 900.000 pesos colombianos mesal 

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

Pensar em meios de criar vínculos com a instituição de destino para após o 
período de intercâmbio do aluno. 

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

Inúmeras coisas. Aprender fluentemente outro idioma, ter contato com uma 
instituição de excelência com uma cultura totalmente diferente da USP, com 

uma proposta mais próxima das instituições norte-americanas, ter tido contato 
com professores que hoje são referência nos meus estudos no mestrado, 

entre outras coisas. 

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

pesquise o máximo que puder as disciplinas antes de escolher, veja o 
currículo dos professores que te interessem, e busque cursos que ofereçam 
conteúdos que você sabe que não teria a chance de acessar facilmente no 

Brasil. Escolha turmas menores, algumas disciplinas são abertas para até 100 
alunos, o que não significa que a aula será ruim, mas necessariamente a 

chance  de você conhecer melhor as pessoas ou o professor diminui. Fique 
atento aos eventos que a universidade oferece, são excelentes. Também há 
muitas atividades culturais, concertos, show, peças de teatro. Os grupos de 
artes da universidade são uma grande oportunidade de criar laços com os 

estudantes colombianos. 

  

 


