
País de destino Itália

Cidade de destino Camerino

Universidade Universidade de Camerino

Período de intercâmbio 8º semestre

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas Direito da União Europeia e Direito Industrial

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.
Sim, pois estava com uma pesquisa que comecei no 

Brasil e desenvolvi parte dela no intercâmbio.

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?
Sim, mas resolvi minha matrícula aqui no Brasil e com o 

International Office apenas.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas? Exame oral.

Qual era o esquema de 

aulas? Expositivas

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou 

fazer as provas e trabalhos 

devido a problemas com o 

idioma? Não, apesar de não ter um nível alto na língua.

Como você avaliaria as 

disciplinas cursadas na 

faculdade?
O conteúdo foi bem completo e os temas abordados 

pertinentes.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?
Alojamento (no qual fiquei), esportes, restaurante, 

transporte público gratuito, entre outras.

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?
Muito boa, o prédio do Direito é novo e próximo ao 

alojamento do campus.

Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos?
Sim, eram organizadas pelo Erasmus



Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.
Nativos, por conta de morarmos próximos.

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?
Foram receptivos e acessíveis, tanto por e-mail quanto 

após as aulas etc.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?
Os alunos do Erasmus foram muito receptivos, mas os 

demais se mostraram majoritariamente indiferentes.

Como foi o processo para 

obtenção do visto?

Péssimo. O consulado não fornece nenhuma informação 

acerca dos documentos e não se mostram dispostos a 

ajudar. Tive que ir ao consulado duas vezes porque da 

primeira não aceitaram os documentos que levei.

Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Sim, tive de fazer o permesso di soggiorno. Burocrático e 

desorganizado, como a maioria das coisas na Itália. Foi 

basicamente repetir o processo do visto só que dessa vez 

coletando minhas digitais e fazendo um “perfil”, além da 

taxa de mais de 100 euros.

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?
O seguro da CI intercâmbio

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? Na maior parte do tempo, frio. Neve pesada alguns dias.

Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?
Roupas de frio em geral, mas não muita coisa porque 

sempre dá pra achar algo com preço bom.

Transporte
Quase nada, porque morei no campus e o ônibus urbano 

era gratuito.

Alimentação 10 euros semanais no mercado + restaurantes

Moradia 200 euros por mês

Total mensal aproximado 500 euros (contando restaurantes e viagens)



Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados?
Continuem assim! A Cláudia é um anjo e sempre pronta a 

ajudar.

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?
Importantíssimo, principalmente para a vida pessoal.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Lá não é um lugar de transporte fácil, então as viagens 

não são muito frequentes. No mais, a qualidade de vida é 

ótima. Abram uma conta no banco, comprem uma linha 

de celular.

Estilo da moradia Alojamento da instituição de ensino

Como foi o processo para 

conseguir moradia?
Muito fácil, mandeivuk e-mail para a faculdade e eles 

disseram que já tinham meu lugar reservado.

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia? Não

Endereço Via A. D’Accorso, 16, Camerino (MC)

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a 

moradia? 3

Quantos banheiro possui?
1

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total? 3

Quais desses itens possui?
Internet Wi-Fi

Quais desses itens o quarto 

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

Prateleira, Aquecedor

Quais desses itens o 

banheiro possui? Chuveiro

Quais desses itens a cozinha 

possui? Geladeira, Freezer, Fogão, Mesa, Armários

Tempo gasto da moradia 

até a universidade 1 minuto

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade O centro estava interditado, mas 10 minutos de ônibus

Facilidades próximas Supermercados, Bancos

Moradia destinada a um 

gênero específico? Maradia masculina

Mais detalhes



A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Sim

Você utilizou sites ou 

grupos no Facebook para 

encontrar sua moradia? Não

Contato do responsável fiorella.paino@unicam.it

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos? Sim. O alojamento é novo e organizado.

Outros comentários

O preço acaba não sendo tão barato (caso encontre 

alguém para dividir um apartamento particular por 

exemplo), e há o grande risco de dividir o apartamento 

com outros estrangeiros que não brasileiros. Mas a 

comodidade e a despreocupação compensam.












































