
País em que esteve: Alemanha 

Universidade: Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

Período de intercâmbio: 01/08/2015-27/02/2016 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
Landmarks in Anglo-American Legal History, Law in Literature, Deutsches 

Recht für ausländische Studierende e Konversationsübungen und Übungen 
zum Hörverstehen 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Eu iniciei o semestre com mais duas disciplinas ministradas em alemão: 
Europarecht e Völkerrecht. No entanto, mesmo com o nível B1 em alemão 
senti dificuldade em acompanhar as aulas. Por isso optei por não fazer o 

exame final das respectivas disciplinas.  
No final eu senti que a quantidade de matérias foi adequada devido a outra 

dificuldades que enfrentei ao longo do semestre. 

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

Sim. Houve auxílio da Faculdade de Direito, pois no início do semestre houve 
uma palestra direcionada aos intercambistas estudantes de direito, na qual a 

palestrante nos explicou o funcionamento da faculdade e dúvidas foram 
esclarecidas. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Prova oral, apresentação de seminários, prova escrita e trabalhos individuais. 

Qual era o esquema de aulas? 
Em geral as aulas eram expositivas, mas era admitida e bem vinda a 

participação dos alunos durante as aulas. 

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

Sim, eu tive muita dificuldade em acompanhar aulas ministradas em alemão, 
pois o vocabulário é diferente e muitas vezes os professores falavam rápido. 

Contudo, senti facilidade em acompanhar as disciplinas em inglês. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

As disciplinas cursadas foram muito interessantes, principalmente Law in 
literature. O curso de alemão foi muito importante para desenvolver a 
comunicação em alemão. E a disciplina de direito alemão para alunos 

estrangeiros foi importante para que eu pudesse compreender um pouco do 
funcionamento do direito alemão. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

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

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

Muito boa. A universidade oferecia uma biblioteca bem equipada para 
estudos, as salas de aula eram bem conservadas e a Universidade se localiza 

em uma cidade igualmente com boa infra estrutura. 

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

Sim. Atividades foram organizadas pela universidade e outras por 
organizações estudantis. 

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

Ambos. Eu tive bastante contato com brasileiras, mas também tive a 
oportunidade de morar com estudantes nativos, o que me manteve sempre 

em contato com alemães. 

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

Sim. Em geral os professores eram acessíveis e disponibilizavam horário de 
atendimento para os alunos. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Na Faculdade de Direito senti indiferença por parte dos alunos locais e com 
relação aos alunos estrangeiros senti maior receptividade. 



Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Eu fiz o pedido do visto somente quando eu já estava na Alemanha, no 
Ausländeramt. Levei uma foto, meu passaporte, minha inscrição na cidade 

(Anmeldung) e o termo de outorga da bolsa. Uma dica que dou é a tradução 
do termo de outorga para o alemão ou para o inglês, pois o meu estava em 

português e ele quase não foi aceito pela atendente. Caso o intercâmbio seja 
sem bolsa, será necessário comprovar possuir dinheiro suficiente para os 

meses de intercâmbio. 

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

Sim, eu me registrei na cidade (Anmeldung). Não precisei marcar horário, no 
local recebi uma senha e aguardei até ser chamada. 

Você morou em: República 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Eu encontri minha moradia pelo site wg-gesucht.de. Nele existem vários 
anúncios de oferta de quartos para aluguel. Assim que fui aprovada no 
intercâmbio comecei a procurar, pois já sabia que Münster possui oferta 

limitada de apartamentos e que a moradia estudantil poderia demorar muito 
para me aceitar, também devido à falta de vagas. Enviei e-mails para os 

quartos que me interessaram, algumas pessoas me responderam e então 
marcamos uma conversa por skype. Assim encontrei meu futuro quarto antes 

mesmo de ir para a Alemanha. Uma dica é verificar a localização do 
apartamento nos anúncios. Quanto mais perto do centro, melhor. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Eu não precisei fazer pagamento antecipado porque assinei um contrato 
antes de ir e a locadora aceitou que eu fizesse o pagamento assim que eu 

chegasse. Também precisei pagar uma caução. 

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? 

De bicicleta (Münster é uma cidade conhecida pelo uso de bicicletas como 
meio de transporte por muitos de seus moradores), meu apartamento ficava a 
8 minutos de distância do centro, onde eu assistia algumas das minhas aulas. 
Além disso existiam mercados e padarias na mesma rua em que eu morava. 

Ou seja, a localização era muito boa. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Eu fiz o seguro saúde da Mondial antes de sair do Brasil para todo o período 
do intercâmbio. 

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

Sim, precisei usá-lo em caso não urgente. O atendimento demorou a 
providenciar uma médica ou médico. Mas por não ser um caso urgente eu 
não vi problema nisso. Contudo, após a consulta precisei desembolsar o 

pagamento e agora preciso pedir o reembolso desse valor. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Estive lá no semestre de inverno, então boa parte do tempo as temperaturas 
eram frias e chovia bastante. Em alguns momentos houve neve. 

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

Roupas de frio. Lembrar que muitas roupas de frio no Brasil não são suficiente 
para o frio na Europa, por isso aconselho, se possível e necessário, deixar 

para comprar roupas ou acessórios de frio lá. 

Alojamento: 330 euros 



Transporte: 0 

Alimentação: 180 

Outros: 90 

Total mensal aproximado: 600 

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

O International Office da FDRP/USP sempre me ajudou, em todo o processo 
pré, durante e pós intercâmbio de maneira muito eficiente, fazendo uso de e-
mails, telefones e conversas pessoais. Não consigo pensar em uma sugestão 

agora. 

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

Experiência de morar em outro país, enfrentar dificuldades de idioma, 
diferenças culturais e vivenciar outro ambiente acadêmico. 

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

Não deixe para buscar a moradia muito próximo da data de ida para o 
intercâmbio. 

 


