
País em que esteve: Itália 

Universidade: UNICAM 

Período de intercâmbio: 19/09/2015 - 05/02/2016 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP/USP 

Disciplinas cursadas: 
Storia delle dottrine politiche 
Diritto dell'Unione Europea 

Diritto delle Persone 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

A escolha de 3 matérias foi excelente. Como as aulas eram ministradas em 
outro idioma, fazer menos matérias é necessário para que seja possível 

acompanhar e ter tempo de estudar em casa com tranquilidade. 

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

Consegui me matricular nas disciplinas que queria. Entretanto, houve um 
problema em relação a horários conflitantes. Bastou eu ir conversar com o 

diretor da faculdade e realizar a troca de uma disciplina por outra de horário 
mais conveniente. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Em Storia delle Dottrine Politiche e Diritto dell'Unione Europea fizemos prova 
oral, em italiano. 

Já em Diritto delle Persone, tivemos que escrever uma tesina (pequena 
monografia) e apresentá-la no fim do semestre. 

Qual era o esquema de aulas? 

Storia delle Dottrine Politiche e Diritto dell'Unione Europea eram aulas 
expositivas.  

Diritto delle Persone era em forma de debates. A professora passava o tema 
da próxima aula e nos dividíamos em grupos para cada um pesquisar uma 

parte. 

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

Não, achei bem tranquilo. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Gostei de todas, mas especialmente Diritto dell'Unione Europea. Apesar de as 
aulas serem massantes devido ao excesso de conteúdo, não é uma disciplina 

oferecida aqui, então achei bem proveitoso. 

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? 

A cidade era pequena, apenas 7 mil habitantes, e a faculdade era compatível 
com o lugar. O prédio era bem simples, com apenas algumas salas de aula. A 
biblioteca era boa e possuía muitas mesas de estudo, todas equipadas com 

tomada. A "mensa" (bandejão) ficava mais afastada, devíamos pegar um 
ônibus para chegar até lá. 

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

Havia um grupo organizado por alunos chamado "ESN". Eles organizavam 
muitos eventos, principalmente para alunos estrangeiros. Uma vez fomos a 
uma pizzaria aprender a fazer a verdadeira pizza italiana, pudemos abrir a 

massa, rechear, colocar no forno e, obviamente, comer. Tudo de graça! 
Eles também organizavam jantares, festas e viagens. 

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

Tive mais contato com estudantes estrangeiros, que moravam no alojamento 
comigo. 

Entretanto, graças a aula de Diritto delle Persone, que era em forma de 
debates, podemos ter bastante contato com estudantes italianos. 

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

Os professores foram muito atenciosos e pacientes comigo. Em especial, a 
professora Maria Cristina De Cicco, responsável pelo intercâmbio acadêmico 

com a FDRP. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Eles não eram muito abertos, mas não sofri qualquer tipo de desrespeito. 
Apenas andavam entre eles. 

Obviamente há exceções, mas essa era a regra geral. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Foi muito tranquilo. Fui ao consulado italiano da Av. Paulista, uma vez para a 
entrevista e, uma semana depois, outra vez para a retirar o passaporte já com 

o visto. Demorou cerca de 2 a 3 horas cada visita. 



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

O visto italiano só é válido por 3 meses. Depois disso, devemos tirar o 
"permesso di soggiorno". Como Camerino é muito pequena, tive que ir ao 

ofício de imigração de Macerata. Os custos para tirar esse documento saem 
em torno de 200 euros, é algo bem caro. 

Você morou em: Alojamento da instituição de ensino 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Tranquilo. O sr. Belloni responsável pela foresteria era muito solícito e 
organizado. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Não, o pagamento era feito no fim do mês. O boleto chegava por e-mail e eu 
devia ir ao banco para efetuar o pagamento. 

Eu dividia o apartamento com outra estudante, pagando 160 euros por mês, 
com tudo incluso (aquecimento, limpeza diária, luz e internet). 

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] 

Bom 

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

Regular 

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

Sim. Em Camerino tudo é perto. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Foi o seguro Isis, da STB. 

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? 

Meu intercâmbio se deu no outono e inverno. Achei que passaria mais frio. 
Nevou apenas 4 dias em Camerino. Nos dias mais frios, a temperatura ficava 

em torno de 2 e -3ºC. Mas na maior parte dos dias ficava entre 5 e 10ºC. 

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

Muitas calças e blusas de manga comprida. Luva, touca, cachecol e bota 
impermeável. Tênis confortável. 

Alojamento: 160 euros 

Transporte: 100 euros 

Alimentação: 130 euros 

Outros: 400 euros 

Total mensal aproximado: 800 euros 

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

Realizar palestras para que mais pessoas informem-se sobre os intercâmbios 
promovidos. 

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

Imensurável. Foi uma experiência engrandecedora tanto no aspecto 
acadêmico quanto pessoal. 

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

Viaje o quanto puder, e viva cada momento intensamente! 

 


