
País em que esteve: Itália 

Universidade: Università Ca'Foscari Venezia 

Período de intercâmbio: 2° Semestre/ 4 Ano 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Foi com bolsa? Erasmus + 

Disciplinas cursadas: 
Contemporary History of Venice, Diritto del Lavoro, Diritto dell’Internet e 

Commercio Elettronico, Introduction to Law 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim, as matérias foram suficientes, porque ao todo completei 24 ECTS 

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

Não, algumas matérias mais interessantes só estavam disponíveis no outro 
semestre, que envolviam direito europeu, por exemplo, o site da faculdade foi 

bem confuso para entender de início. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Provas escritas e orais, mas na Itália é mais comum o sistema de provas 
orais. 

Qual era o esquema de aulas? aulas expositivas 

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma? 

No início sim, mas com o decorrer dos cursos foi facilitando o entendimento. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Interessantes para ter um contraponto da realidade Italiana. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Apoio Acadêmico, International Office. 

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

A faculdade era dividida em departamentos (de economia, linguistica, etc), a 
maioria das minhas matérias foram feitas no departamento de economia, que 

tinha prédios bem renovados, com cafeteria e biblioteca no local. 

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

Sim, tiveram atividades organizadas tanto pela universidade tanto por alunos. 
A universidade preparou um "welcome day", onde mostrou as estruturas da 

faculdade, bem como solucionou todas as duvidas quanto às matérias, 
inscrições, etc. Quanto aos alunos eles tinham um grupo chamado ESN 
(Erasmus Students Network), que organizavam eventos semanais para a 

integração. 

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

Ambos, mas mais contato com estudantes estrangeiros, porquê as minhas 
aulas não me deixavam com muito espaço para conversar com os alunos 
nativos, que não eram muito "receptivos", no sentido de que não puxavam 
muita conversa, mas em relação aos estudantes nativos, membros do ESN 

acabei tendo um maior contato. 



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

Os professores foram todos muito receptíveis, quanto ao contato fora de sala 
de aula o horário era meio restrito, porque eles possuem um sistema de Office 
hours, no qual para você conversar com eles havia somente uma determinada 

hora da semana. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Todos foram muito receptivos, acho que especialmente os estrangeiros, 
porque estávamos todos na mesma situação, então eles estavam mais 

abertos à novas amizades 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Não precisei obter visto porque tinha cidadania portuguesa 

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

Tive que fazer um código fical para poder abrir uma conta bancária, onde 
receberia minha bolsa. o processo foi super simples, porque a própria 

universidade que entregou o formulário para eu preencher. quando cheguei 
em Veneza o código fiscal já estava pronto. 

Qual era o tipo da sua moradia? Moradia de alunos da Faculdade 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Difícil, tentei, antes de ficar na moradia, buscar por algum apartamento, mas a 
cidade era difícil encontrar um local por apenas um semestre, mas a 
universidade ajudou com o meu alocamento na moradia estudantil 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

foi necessário um depósito de 500 euros que seriam devolvidos no final (mas 
foram abatidos dos ultimos alugueis. 

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

Bom 

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

Indiferente 

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

Péssimo 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

vitalcard 

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? 

Verão, outono e inverno, do sol à neve 



 

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

Roupas de verão, uma segunda pele e um ou dois casacos de inverno (de 
preferência à prova d'água) 

Transporte 35 euros mensais 

Alimentação 70 - 100 euros mensais 

Moradia 275 euros mensais 

Total mensal aproximado 500 euros mensais 

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

Nenhum, o International Office da FDRP foi extremamente excelente e 
profissional, me ajudando em todas as dificuldades 

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

o meu intercâmbio foi sensacional, não só no proveito acadêmico, de estudar 
em outra faculdade e de aprendizado de uma nova língua estrangeira, 

também foi ótimo como engrandencimento pessoal, porque aprendi a me virar 
como nunca antes, com certeza levarei a experiência para toda minha vida. 

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

Veneza não é uma cidade com muita vida noturna, mas é uma cidade 
maravilhosa que em 6 meses não foram suficientes para enjoar dela. Não é 

preciso necessariamente morar na ilha, em Mestre (parte continental) também 
é bom, porque o serviço de transporte urbano é muito bom 


