
País em que esteve: Italia 

Universidade: Universidade de Camerino 

Período de intercâmbio: 2 semestre 2015 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP/USP 

Disciplinas cursadas: 
Direito constitucional comparado; história da doutrina politica; direito da 

pessoa 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Poderia sossegadamente ter feito uma ou duas matérias a mais. 

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

Sim, a Claudia do Internacional da FDRP me auxiliou no processo de redação 
do plano de estudos 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Participação em sala, trabalhos escritos, seminários e provas orais 

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas, com grande demanda de participação dos alunos. 

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? 

Excederam as expectativas. Professores comprometidos, muito bem 
preparados e compreensivos com nossa situação de intercambista. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes, Centro 
esportivo, Mentor/Buddy, Transporte (publico gratuito) 

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

Apesar de a cidade ser bem pequena a estrutura da instituição era perfeita. 
Tudo era oferecido aos alunos. 

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

Sim. A interação foi organizada por uma forte instituição estudantil voltada 
justamente para intercambistas (ESN) 

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

Nativos. No momento de definir os alojamentos a universidade optou por 
manter alunos de um mesmo pais juntos, o que acaba resultando em um 

maior contato com pessoas da sua nacionalidade. 

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

Sim, tanto pessoalmente quanto virtualmente 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Alunos ficavam curiosos e gostavam de se relacionar com brasileirs 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Não passeio pelo processo, pois possuo cidadania 

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

Não 

Você morou em: Alojamento da instituição de ensino 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Através do contato com o internacional da FDRP e a responsável por isso lá 
de Camerino, o processo foi muito simples. Apenas tive que demonstrar meu 

interesse que todo o resto foi acertado. 

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] 

Regular 

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? 

Sim, o alojamento era localizado no centro da cidade. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Unimed Paulistana 

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? 

Estive na Italia durante o outono e o inverno. Na realidade o inverno desse 
ano foi muito brando e poucas vezes nevou. Contudo, no inicio foi meio dificil 

de me adaptar as baixas temperaturas (média de 5ºC) 

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

Roupas e sapatos de frio, inclusive, se possivel, especificos para neve 

Alojamento: 160 

Transporte: 0 

Alimentação: 200 

Outros: 50 

Total mensal aproximado: 410 

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

Possuo apenas elogios aos serviços prestados pelo setor internacional, que a 
todo momento me deu todo suporte necessário. 

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

Nessa experiencia aprendi muito sobre independencia, sobre ter que me virar 
sozinha em um pais em que nao conheço ninguem. Culturalmente falando a 
experiencia tambem foi muito rica. Tive a oportunidade de estudar apenas as 
materias que realmente me interessavam o que por fim me lembrou quao belo 

pode ser o direito. 

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

Apenas vá! A experiencia de cada um é unica, mas tenho certeza que um 
intercambio é sempre muito enriquecedor e quem tiver a oportunidade de 

faze-lo, nao deve deixa-la passar 

 


