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Período de intercâmbio 2º semestre/2018

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas
Diritto Internazionale Avanzato, Diritto dell'esecuzione 

penale, Diritto Penale Internazionale, Tutela Internazionale 

dei diritti umani

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.
Sim, foi possível conciliar as matérias em uma grade que 

ainda me permitia ter dias livres na semana.

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?

Consegui me matricular na maioria das matérias que 

pensei inicialmente. A faculdade estava um pouco 

despreparada para receber estudantes que não estejam 

no programa erasmus, mas foram muito atenciosos e 

flexíveis com minhas necessidades.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas?
Avaliação oral, bem como apresentação de trabalhos 

escritos e seminários

Qual era o esquema de 

aulas?

Direito internacional avançado - discussão de um caso, 

abordando aspectos do direito internacional

Execução Penal - estudo de textos passados pela 

professora

Direito Penal Internacional - estudo de partes de um livro 

sobre o tema, com discussões semanais com o professor 

sobre as leituras

Tutela dos Direitos humanos - aulas expositivas e 

seminários, em que a professora levava professores da 

área para tratar de temas específicos.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou 

fazer as provas e trabalhos 

devido a problemas com o 

idioma?
Dificuldades normais de quem está aprendendo um novo 

idioma. Mas as provas foram todas feitas em inglês.

Como você avaliaria as 

disciplinas cursadas na 

faculdade?

A única matéria que não recomendo é a de Execução 

Penal, pois é muito específica e voltada para o direito 

italiano, o que dificulta muito a compreensão. As demais 

foram proveitosas, os professores são bons. Recomendo 

especialmente a de direitos humanos.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino? Nenhuma

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?

A faculdade em si tem uma boa estrutura, o prédio do 

direito é novo. O único problema é a localização, pois o 

curso se situa em uma cidade ao lado de Nápoles, que 

demanda o uso de ônibus.



Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos?
Não.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.
Com estrangeiros, por meio das associações Erasmus em 

Nápoles.

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?

Os professores foram muito receptivos e estavam 

contentes em me receber. Na faculdade existem horários 

marcados de recebimento para cada professor, todas as 

semanas, o que facilitava a comunicação fora do horário 

de aula.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?

Muito boa! As associações Erasmus em Nápoles me 

ajudaram muito a conhecer novas pessoas. Ainda 

organizavam eventos e passeios por pontos turísticos de 

Nápoles e região.

Como foi o processo para 

obtenção do visto?
Bem simples. Só entrega de documentos e meu visto 

estava pronto em duas semanas.

Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Tive que fazer o codice fiscale e uma permesso. Em 

Nápoles, fui orientada a procurar uma instituição chamada 

ISU, que me ajudou a fazer tais documentos. Com relação 

a permesso, só cheguei a fazer o pedido, porque a 

entrevista foi marcada para uma data muito posterior, 

quando já não estava mais na cidade.

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?
Assist-med

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?

Em Nápoles não tive muitos problemas com o clima. 

Estava relativamente quente até o fim de outubro. A 

temperatura mais baixa na cidade foi de 0 graus em uma 

noite, mas no geral, no inverno, a temperatura variava 

entre 10 e 5 graus em um dia. Não nevou na cidade 

também, é bem raro de acontecer, segundo os moradores 

de lá.



Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?

Importante levar roupas de verão para o primeiro mês. 

Não aconselho comprar casacos pesados para levar, 

porque não vai ser necessário no começo e é possível 

comprar lá, por um valor menor que aqui, de acordo com 

a necessidade.

Transporte 70 euros

Alimentação 100 euros

Moradia 450 euros (mas é possível encontrar mais barato)

Total mensal aproximado 650 euros

Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados? Não tenho sugestões, sempre fui muito bem atendida

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Foi a melhor experiência que já vivenciei na minha até o 

momento. É uma ótima oportunidade de amadurecimento, 

para conhecer novas culturas e pessoas. Também 

contribui para que você tenha uma visão sobre o que é 

aprender o direito em outros países.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Procurar estar em contato com outros intercambistas, que 

estão vivendo o mesmo momento que você e sempre 

podem ajudar e, principalmente, criar vínculos com 

pessoas da cidade. Procurar aproveitar ao máximo o que 

a cidade tem para oferecer, porque é um lugar lindo e 

muito rico, que merece ser explorado.

Estilo da moradia Apartamento - República

Como foi o processo para 

conseguir moradia?

Consegui encontrar apartamento através da instituição 

ISU. Após dois dias na cidade já tinha encontrado um 

lugar. Não procurei nada antes de viajar.

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia? Pagamento de dois meses de aluguel.

Endereço Via Enrico Pessina, 73 - Centro

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a 

moradia? 2

Quantos banheiro possui?
2

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total? 2

Quais desses itens possui?
Máquina de lavar

Quais desses itens o quarto 

possui?
Cama de casal, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, 

Prateleira, Ventilador, Aquecedor, Banheiro Individual

Quais desses itens o 

banheiro possui? Chuveiro, Espaço para coisas pessoais



Quais desses itens a cozinha 

possui?
Geladeira, Fogão, Microondas, Mesa, Utensílios de 

cozinha, Armários

Tempo gasto da moradia 

até a universidade

30 min a pé ou um pouco menos de metrô (que ficava ao 

lado do apto) até a estação + 40 min de ônibus até a 

faculdade

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade moradia estava no centro

Facilidades próximas
Supermercados, Padarias, Bancos, Farmácias, 

Restaurantes, Bares, Pontos de ônibus/metro

Moradia destinada a um 

gênero específico? Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Não

Você utilizou sites ou 

grupos no Facebook para 

encontrar sua moradia? Não

Contato do responsável https://www.isu-services.it/

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos?

Sim, a localização é muito boa, perto de tudo que é 

necessário, possui dois banheiros (não é necessário 

dividir) e as donas resolveram todos os problemas que 

tivemos. Único problema é o valor, é possível encontrar 

apartamento bem mais baratos.

Outros comentários Morar no centro, próximo da via tribunali ou da via toledo. 

Não é a melhor escolha morar perto da estação.

https://www.isu-services.it/

