
País de destino Itália

Cidade de destino Napoli. Santa Maria Capua Vetere

Universidade Università degli Studi della campania Luigi Vanvitelli

Período de intercâmbio 8o semestre/ 4o ano

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas
Tutela Internazionale dei diritti umani

Diritto Commerciale 

Diritto Internazionale Avanzato

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

Foi adequada, escolha de disciplinas que consegui reunir 

meu interesse pessoal no direito internacional e 

acadêmico para a formulação do meu TCC

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?

Matriculei nas disciplinas que queria. No início não 

souberam como realizar a matricula e recepção como 

intercambista do Brasil. Depois, houve auxílio na escolha 

das disciplinas. Inclusive com alteração da grade horária.

A cidade de localização da faculdade, Santa Maria Capua 

Vetere, é 50 min de distância de Napoli.

Foi aconselhado para morar em Napoli por ser uma 

cidade maior, então a Prof. De tutela Internazionale dei 

diritti umani adicionou um horário para que pudessem ser 

cursadas todas as disciplinas em dias comuns. Assim, 

não foi necessário a locomoção diária pela disponibilidade 

oferecida

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas?

Avaliação oral. Na disciplina Diritto Commerciale foi em 

italiano com ajuda e orientação do professor; Tutela 

Internazionale dei diritti umani foi apresentação de 

seminário em inglês e na disciplina Diritto Internazionale 

Avanzato foi avaliação oral e apresentação na competição 

de Simulação da Corte Internacional de Justiça JESSUP

Qual era o esquema de 

aulas?

Aulas expositivas, duas em horário fixo e uma em horário 

que variava conforme a necessidade e prazos de entrega 

dos documentos para participação da competição 

JESSUP

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou 

fazer as provas e trabalhos 

devido a problemas com o 

idioma?

Dificuldade no início com italiano, mas foi dada muita 

abertura para tirar dúvidas e muitas vezes repetiam a 

explicação

Como você avaliaria as 

disciplinas cursadas na 

faculdade?

Disciplinas com abordagens aprofundadas que foram 

muito enriquecedoras. Temas do direito internacional bem 

amplos!

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?

Facilidade de comunicação com os professores que se 

mostraram dispostos a ajudar, inclusive para fornecer 

acesso ao sistema digital de alunos.



Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?

Ótima infra-estrutura! A dificuldade se dava na locomoção 

de uma cidade à outra por não haver horários muito 

frequentes de ônibus

Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos?
Nao houve

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Realizei disciplinas que para eles eram consideradas 

optativas então não tinham muitos alunos. Todos eram 

italianos na faculdade e alguns se mostraram dispostos a 

ajudar. O contato com alunos estrangeiros foi em Napoli 

através das associações de intercambistas

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas? Boa receptividade, eram acessíveis.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros? Houve receptividade de poucos alunos locais

Como foi o processo para 

obtenção do visto? Processo normal e satisfatório

Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Sim, fiz o registro de codice civile. Este processo foi 

auxiliado por uma das associações de intercambistas de 

Napoli e ocorreu normalmente

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? Outono/inverno



Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?
Fui em setembro e estava calor. Então roupas de inverno 

e um pouco de verão.

Transporte 60 euros

Alimentação 150/200 euros

Moradia 800 euros

Total mensal aproximado 1200/1300 euros

Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados?

Houve um apoio muito bom, principalmente no início que 

a faculdade não tinha conhecimento do processo 

burocrático

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Experiência única e inesquecível!

Muito aprendizado na área pessoal de convivência com 

outras pessoas, outra cultura e idioma. 

A experiência me proporcionou uma abertura de visão em 

relação aos meus interesses pessoais e professionais, 

houve uma mudança até dos próximos rumos de carreira 

que pretendo seguir

Foi uma oportunidade que sou muito grata, foi me 

oferecido vaga para continuar para um próximo semestre 

o que me incentivou muito como estudante de graduação 

e foi um reconhecimento incrível que o estudo em outro 

país me proporcionou.

Muito válido mencionar também esta oportunidade que a 

FDRP oferece, não tenho média normalizada alta o que 

me impediria de certa maneira ser aprovada em editais da 

AUCANI

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Aconselho darem a oportunidade de conhecerem Napoli e 

a faculdade. Penso que por não possuir tanto renome ou 

divulgação na própria faculdade esta universidade não é 

escolhida pelo edital da FDRP, mas a cidade é bem 

grande, com problemas urbanos típicos (segurança, 

trânsito,lixo) tem muitas culturas ligadas e pessoas que 

realmente estão dispostas a te ajudar, é uma sensação de 

recptividade que te faz se sentir em casa.

Estilo da moradia Apartamento - República

Como foi o processo para 

conseguir moradia?
Ajuda da associação de intercambista de Napoli - 

erasmus

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia? Sim, 2 meses de caução

Endereço Via Enrico Pessina, 73. Primo piamo - Napoli

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 solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, 

Prateleira, Aquecedor, Banheiro Individual

Quais desses itens o 

banheiro possui? Chuveiro, Espaço para coisas pessoais

Quais desses itens a cozinha 

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

cozinha, Armários

Tempo gasto da moradia 

até a universidade 1 hora

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade 20 a 30 min

Facilidades próximas Supermercados, Padarias, Quitandas, Bancos, 

Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos de ônibus/metro

Moradia destinada a um 

gênero específico? Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Indicaram a associação de intercambistas

Você utilizou sites ou 

grupos no Facebook para 

encontrar sua moradia? Grupos de estudantes Erasmus do facebook

Contato do responsável
Dona do apartamento - Annalisa Speranza. 

+393387399006

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos? Sim

Outros comentários


