
País em que esteve: Estados Unidos 

Universidade: UIUC 

Período de intercâmbio: 20/08/2013 - 20/02/2014 

Forma de intercâmbio: Bolsa USP Mérito Acadêmico 

Disciplinas cursadas: 

Comparative Law 
Antitrust Law 

Empirical Methods in Law 
English as a Second Language: Visiting Scholars and Post Docs course for 

academic writing 
JSD Seminar in Law & Economics 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, as matérias tinham uma somatória de muitos reditos dado as horas de 
dedicação semanal com leituras e realização de tarefas. Ainda, meu tempo 

era dividido com meus compromissos de projeto de pesquisa que desenvolvi 
no período. 

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

Sim, o international office da faculdaed fora completamente disponível e 
atencioso. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Todas seguiam o mesmo proposto: 02 avaliações (mid terms and finals), 
tarefas realizadas em casa e apresentaçõ de resumos de leituras obrigatórias.  

Qual era o esquema de aulas? 
Expositiva em maioria. Somente as aulas do JSD Seminar eram feitas em 

maior grau de debates. 

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, o grau de aprofundamento das matérias é muito maior que o 
acostumado com disciplinas de meu curso regular, muito por conta das 

leituras obrigatorias e créditos cumpridos fora de sala de aula. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes, Centro 
esportivo 

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

Excelente. O campus dispõe de infraestrutura física e acadêmica 
completamente ímpar de qualquer exeriência outra que tive. 



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

Sim, a universidade proporciona um evento para a recepção de todos os 
alunos na quadra principal do campus. Ainda, a faculdade de direito organizou 

diversos eventos de integração dos intercambistas entre si e com os alunos 
regulares da instituição. 

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

Dado a minha posição na universidade (visiting scholar) contrastar muito com 
minha idade (19 anos); meu contato na rotina acadêmica er apor óbvio com 

clegas de idade muito mais avançada do programa de pesquisa, esses 
portanto estranegeiros; mas a minha vida social e horas livres foram com 

muito mais contato com colegas de moradia  que tinham idade mais próxima 
da minha e erma nativos. 

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

Excelente. Tive contato muito frequente com meu orientador para a pesquisa 
e com outros dois professores que se interessaram por meu tema, em alguma 

medida me obrigando a inscrevê-los como meus co-orientadores. Ainda, 
desenvolvi boas relações cm outros professores que mesmo depois de eu 

retorno do intercambio acabamos desenvolvendo projetos juntos(traduções). 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

A receptividade dos alunos locais era mais limitada pois só tinhamos contatos 
nos horários de aulas. As ativdiades de estudos eram sempre desenvolvidas 

em conjunto pelos alunos estrangeiros.  
Mas socialmente, os locais eram muito bem compreensivs e interessados em 

integrar. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Simples, pois já tinha carta de aceite da universidade e já era portador de 
visto de turismo para o país. 

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

Acabei fazendo o registro no social security number e fazendo uma identidade 
de consulado, mas não por obrigação, e sim pois desenvolvi 

algumasatividades remuneradas após o fim da minha bolsa de estudos. 

Você morou em: República 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Bem simples, a universidade disponibiliza págin online somente para esse fim. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Não, fiz a reserva de minha moradia para o semestre e paguei somente no dia 
de chegada! 



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] 

Excelente 

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, o campus da UIUC é uma verdadeira cidade projetada para o melhor 
bem estar dos alunos. Minha fraternity era muto bem localizada a uma quadra 

da avenida comercial e quatro quadras da faculdade de direito. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

ITAU 

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? 

Como era semestre de Fall no hemisfério norte, enfretei bastante frio, 
principalmente na virada de ano. 

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

Eu não aconselho que se leve muita roupa, até por que o clima tem 
características muito próprias (ventos e umidade do chão por conta da neve); 
sendo mais apropriados a compra de roupas lá que já são  mais adequadas 

para o clima. 

Alojamento: US$ 600,00 

Transporte: Nenhum 

Alimentação: US$ 300,00 

Outros: US$ 500,00 

Total mensal aproximado: US$ 1.400,00 



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

Na minha experiência em particular o international office da FDRP fora um 
tanto quanto problemático. Já passava por um período de muitas burocracias 

externas de consulado e preparação de pesquisa e organização de minha 
vida no intercâmbio, e nada disso sequer se comparou as dificuldades que 

tive com a CRINT para coisas simples. A princípio acredito que uma postura 
de maior apoio e auxílio aos alunos interessados, fornecimento de 

informações de dicas, organização de check lists documentais para evitar 
continuas novas solicitações ao aluno, etc.  

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

Muito alto. O intercambio me gerou verdadeira maturidade acadêmica e 
pessoal, bem como é sem dúvidas um grande diferencial em meu currículo e 

mesmo na ampliaçãod e minha rede de relacionamentos academico-
profissional. 

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

Que estejam ceros do que pretende com seu intercambio, que vão com um 
projeto sólido de estudos/pesqusia/experiencia que persigam e busquem isso; 
além de ter grande simpatia das universidades estrangeiras, projetos solidos e 
bem definidos ajudam a tirar o maior proveito possível desse período para sua 

vida em diversas esferas. 

 


