
País em que esteve: Itália 

Universidade: Università di Bologna 

Período de intercâmbio: 2º semestre/2016 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP 

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
Logica e argomentazione giuridica; Diritto dell'ambiente; Principles of 

European Legal Orders 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim. Escolhendo apenas rês matérias foi possível me dedicar mais na leitura 
do conteúdo, principalmente a de Logica e argomentazione giuridica que 

requeria estudo e a formulação de uma "tesina" (um artigo). 

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

Sim. A responsável pela orientação dos alunos foi muito atenciosa, paciente, 
apresentou as matérias, ensinou a fazer o cadastro das matérias e a inscrição 

para provas (era tudo feito online pelo site da faculdade). 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Todas as provas eram orais. Porém a de Logica e Argomentazione consistia 
também em escrever um artigo. Por obter a nota máxima nesse artigo fui 

dispensada de responder perguntas oralmente. 

Qual era o esquema de aulas? Expositiva 

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

Não. No começo era mais difícil de acompanhar as aulas, principalmente 
porque os professores falavam muito rápido. Mas na segunda semana já era 

possível compreender tudo. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Interessantes. A disciplina de Principles of European Legal Orders por 
exemplo foi muito enriquecedora para aprender alguns aspectos do Direito 

privado nos países da União Europeia. A matéria de Logica e argomentazione 
giuridica mostrou formas de argumentação, de formação de convencimento, 

sendo oferecida para os alunos do quinto ano. Por fim a disciplina Diritto 
dell'ambiente foi interessante por ser possível fazer uma leitura comparativa 

dos sistemas italiano e brasileiro por conta da similaridade entre eles. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Foi oferecido apoio acadêmico; oportunidade para fazer esporte na 
graduação; uso da biblioteca da Universidade; uso dos computadores, 

inclusive com direito a imprimir até 500 páginas; direito de almoçar na "mensa" 
(o restaurante universitário) por um valor baixo. 

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

Excelente. Tanto para acompanhamento das aulas, quanto para estudo e 
pesquisa. A universidade é muito preparada e organizada para lidar com 

alunos estrangeiros. 

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

Sim. Tanto pela Universidade quanto por alunos e grupos do ESN (Erasmus 
Student Network). 



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

Com ambos, mas foram poucos. O contato mais próximo não foi dentro da 
universidade, mas com estudantes de outros cursos que conheci nos lugares 

onde fiquei hospedada. 

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

Os profesores eram muito receptíveis e atenciosos, principalmente com os 
estudantes estrangeiros. Fora da aula era preciso marcar um horário para 

falar com eles. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Tanto os locais quanto os estrangeiros não tomavam iniciativa para contato, 
porém eram muito receptivos quando pedia por ajuda ou se tinha alguma 

dúvida. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Foi bem burocrático, mas nada impossível. O site da embaixada é bem claro e 
não tive problemas em relação à documentação. 

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

Sim. Chegando na Itália tive que tirar a permesso di soggiorno. Fiz sozinha 
pois cheguei um mês antes de entrar na Universidade. Porém para quem vai 

perto do início das aulas pode contar com a ajuda da Universidade que 
preenche os documentos necessários exigidos pelo governo italiano. 

Qual era o tipo da sua moradia? 
Fiquei dois meses em casa de família e o restante do tempo fiquei em 

alojamentos do Airbnb. 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Difícil, tem muita procura e pouca oferta. Geralmente não gostam de alojar 
estudantes estrangeiros. 

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] 

  

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

  

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

  

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. 

Sim. Duas vezes. Os atendimentos foram rápidos pontuais e na segunda vez 
precisei de antibiótico, e o valor desde será ainda reembolsado. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Por ter chegado em agosto e retornado em março peguei desde calor muito 
intenso (cerca de 37ºC) até frio extremo (-7ºC) 

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

Poucas roupas de verão e muitas de inverno. Porém não compensa levar 
muitos casacos, pois lá é possível encontrar alguns por um preço menor e de 

qualidade melhor. 

Transporte 27 euros por mês 

Alimentação 200 euros por mês 

Moradia cerca de 250-300 euros por mês 

Total mensal aproximado 500 a 600 

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

Nenhuma sugestão. O International Office FDRP/USP prestou serviços muito 
satisfatórios. A responsável pelo setor foi muito atenciosa, sempre 

esclarecendo as dúvidas e dando total apoio e ajuda para lidar com a 
documentação e explicar o funcionamento dos editais e do programa de 

intercâmbio de modo geral. 

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

Valor imensurável. Para a vida pessoal com certeza uma caminhada que 
trouxe muito engrandecimento pessoal. Para a vida acadêmica e profissional 

foi muito enriquecedor o conhecimento adquirido. 

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

Aconselho para ir sem medo. Acredite, é possível enfrentar qualquer (qualquer 
mesmo) adversidade. E jamais desista do seu sonho, nem antes, nem durante 

a realização deste. 


