
País em que esteve: Itália 

Universidade: Università degli Studi di Pavia 

Período de intercâmbio: 06/09/2014-02/02/2015 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
Istituizione di diritto romano 

storia del diritto moderno e contemporaneo 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

levando em conta que a faculdade atribui cerca de 1/2 dos créditos cursados 
no exterior, e partindo do pressuposto de que conseguirei tal quantidade de 

créditos, sim.  

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

Consegui, e houve auxilio do internacional office da universidade italiana, 
apesar de ter havido diversos problemas burocráticos com o serviço de 

graduação italiano 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Prova oral ao final do curso 

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas, basicamente.  

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? 

A de direito romano é bastante expositiva e cansativa, mas a segunda 
disciplina foi bastante interessante e construtiva  

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Computadores, Restaurante/Lanchonetes 

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

A Universidade de Pavia é uma ótima instituição de ensino e conta com muito 
bons professores, contudo é uma universidade muito antiga e preza muito por 
suas tradições, o que dificulta que haja grandes mudanças nas estruturas das 
aulas/provas. A biblioteca é maravilhosa e tem diversas obras raras e, ter ido 
com um orientador pré-definido facilitou acesso ao banco de dados de livros e 

jurisprudencia de toda a itália. As dificuldades maiores eram em caso de 
necessidade de usar aparelhos eletronicos por parte dos alunos, tendo em 

vista a estrutura muito antiga da universidade havia poucos lugares na 
biblioteca que contavam com tomadas para notebook. 

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

Houve. Tais atividades eram realizadas pelo Erasmus, uma organização de 
alunos que embora tenha sede dentro da universidade, não tem qualquer 
vínculo com a mesma. É uma organização de alunos européia que visa 

integrar e recepcionar os intercambistas Erasmus, mas, atualmente, abarcam 
também aqueles que vem de outros países que não os europeus.  

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

Com estrangeiros. Os estudantes nativos são bastante fechados e costumam 
não se importar muito com os estudantes estrangeiros, enquanto que o 

Erasmus promove uma integração entre os alunos intercambistas.  

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

Os professores foram altamente receptivos e solicitos, ajudando no que foi 
possível e sempre questionando sobre possíveis dificuldades. Eram 

acessiveis fora do horario de aula, inclusive por email. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Pelos alunos locais não houve uma recepção muito calorosa, mas quanto aos 
estrangeiros fui muito bem recebida, me ajudaram a conhecer e entender 

melhor a cidade e os costumes.  



Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Foi simples. Os documentos exigidos não são muitos e o processo é rápido, e 
o visto entregue em questão de dias.  

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

Sim. Ao chegar tive que buscar pela prefeitura da cidade para fazer o meu 
"permesso di soggiorno" , uma permissão para viver e estudar na Itália (que 

custou cerca de 140 euros). Após a entrega dos documentos exigem que 
voce vá a polícia da imigração fazer uma entrevista e, meses após tal 

entrevista te concedem ou não o permesso e você deve retirá-lo novamente 
na polícia. Pedi o permesso em setembro e fui recebê-lo em janeiro, dias 

antes de vir embora. É um processo burocrático.  
Foi necessário ainda ir a um segundo orgão publico para a obtenção de um 

registro italiano, como um CPF, para que pudesse comprar chip para celular, 
me matricular na faculdade, entre outras coisas.  

Você morou em: Casa de família 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Busquei em uma pagina organizada pelo erasmus e encontrei uma familia 
italiana que aluga um quarto para intercambistas.  

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Não 

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] 

Bom 

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

Não era próximo à universidade, mas ficava de frente ao ponto de ônibus, o 
que facilitava a locomoção 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Não me recordo o nome 

Você precisou usar o seguro de 
saúde internacional durante o 
período de intercâmbio? Em 
caso afirmativo, comente sobre o 
atendimento. 

Não precisei 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Cheguei no fim do verão, e estive lá no outono e inverno, tendo enfrentado 
bastante chuva e frio.  

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

Calças e meias-calças quentes, botas, blusas e gorros. Os casacos é melhor 
que se adquira por lá.  

Alojamento: 280 euros 

Transporte: 0 

Alimentação: 200 euros 

Outros: 120 euros 

Total mensal aproximado: 600 euros 



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

Que fossem dadas maiores informações sobre o processo seletivo, tendo em 
vista que a aucani pouco oferece de informação e as dúvidas são muitas.  

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

O intercâmbio, academicamente falando, me deu a oportunidade de continuar 
minha pesquisa em um outro país, compreendendo melhor a figura que 

estudava.  
Me permitiu ainda me aperfeiçoar na língua italiana e conhecer mais de perto 

os costumes. Conheci culturas diversas e pessoas de muitos países, fiz 
amizades maravilhosas e aprendi muito sobre convivencia.  

Por fim, acredito que a experiencia de ir sozinho para um país diferente 
acrescentou como uma forma de aprender a resolver todos os meus 

problemas sozinha.  

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

Dar preferencia a materias optativas, aproveitar a estrutura da universidade e 
a possibilidade de conhecer pessoas de vários países. Comprar o passe do 
onibus, que custa 12 euros pro ano todo, fazer a carteirinha do erasmus que 

dá desconto em vários estabelecimentos e viagens.  

 


