
País de destino Itália

Cidade de destino Bologna

Universidade Alma Mater Studiorum

Período de intercâmbio 8º semestre/4º ano

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI

Disciplinas cursadas
Diritto di Internet e dei social media, diritto pubblico 

comparato e global constitutional law

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

Sim. Frequentei três matérias como aluna regularmente 

matriculada e outras duas apenas como ouvinte (não fiz 

prova dessas duas). Achei que ter feito prova de apenas 

três foi suficiente, porque, por ser em outro idioma, as 

disciplinas acabam exigindo bastante de nós e demandam 

um tempo razoável de preparo.

Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?

Sim, consegui me matricular em todas as matérias que 

queria. Nesse ponto, a Universidade de Bologna é 

bastante tranquila, pois é possível se matricular na 

matéria praticamente até a semana da prova (tudo online, 

por meio do portal da Unibo), então, no geral, caso o 

aluno esteja em dúvida, ele pode frequentar as aulas e 

apenas depois escolher ou não se matricular.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas?
Prova oral (nas matérias em italiano) e redação de um 

paper (na matéria em inglês).

Qual era o esquema de 

aulas?

As aulas tiram de duração de 2h por dia, sendo que as 

matérias de 9 créditos eram ministradas 3x na semana, 

enquanto que as de 7 créditos, 2x na semana. No geral, 

eram aulas expositivas e que, não raro, contavam com a 

participação de professores convidados.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou 

fazer as provas e trabalhos 

devido a problemas com o 

idioma?

Não. Nas primeiras aulas, é normal sentir medo e achar 

que não vai dar para acompanhar, mas com o passar do 

tempo, entender as aulas fica mais fácil.

Como você avaliaria as 

disciplinas cursadas na 

faculdade?

Gostei muito de todas as disciplinas. Diritto di Internei e 

dei social media foi bastante interessante, pois me 

proporcionou o estudo do regulamento europeu sobre 

proteção de dados. Diritto pubblico comparato contemplou 

o estudo de noções básicas de Direito Constitucional, 

além de tratar de temas como aborto e uso de véu 

islâmico, bem como estudar a fundo as formas de 

governo e de Estado de diversos países. Por fim, Global 

Constitutional Law consistiu em discussões acerca da 

existência ou não de um movimento de 

constitucionalização e das implicações disso no poder dos 

governos.



Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?

Departamento de matrícula e recepção dos intercambistas 

(fornece informações sobre o permesso, sobre o codice 

fiscale etc. No entanto, no período de matrícula é muito 

cheio e sempre com fila), biblioteca muito boa (e sempre 

cheia - o melhor horário para chegar e consegui um lugar 

é bem cedinho, logo quando abre, ou depois das 18h), 

sala de impressão (a Unibo dá ao aluno o direito de 

imprimir 600 folhas gratuitamente - não precisa nem levar 

as folhas).

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?

Boa infraestrutra. Um dos prédios é bastante antigo, mas 

todas as salas possuem computadores e projetores que 

funcionam muito bem.

Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos?
Sim. A própria faculdade fez alguns eventos de recepção, 

mas a maior parte deles era organizado por uma 

organização estudantil chamada erasmus.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Nas matérias em italiano, o número de estrangeiros é 

reduzido, então nessas aulas tive mais contato com os 

nativos. Por outro lado, na matéria em inglês, há 

praticamente só estrangeiros.

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?

Isso depende muito de cada professor, mas, no geral, eu 

senti que eles não se importam muito com o fato de você 

ser intercambista, porque intercâmbio é muito normal lá, 

então não se assuste se você for falar com algum deles e 

ele parecer não muito interessado. No entanto, na hora da 

prova, os professores das matérias em italiano não 

exigiram que eu falasse o italiano perfeitamente e deu 

tudo certo.

Sobre serem acessíveis fora do horário de aulas: quando 

precisei falar com uma professora por e-mail, não tive 

problemas.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?

Nas vezes em que precisei tirar alguma dúvida com algum 

aluno local, não tive problemas: me responderam com 

muita atenção e foram muito educados, mas eu achei que 

os alunos estrangeiros davam mais espaço para interagir. 

Acho que isso também é por conta do próprio erasmus, 

que organiza muitas atividades, viagens e festas com os 

intercambistas, então ajuda na interação.

Como foi o processo para 

obtenção do visto?
Não tive problemas e acho que dentro de, no máximo, uns 

2 meses estava tudo pronto.



Você teve que se registrar 

no país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como 

foi esse processo.

Sim, ao chegar na Itália é necessário tirar o codice fiscale 

(procedimento bem rápido e que fica pronto no mesmo 

dia) e o permesso di soggiorno (demora muito, sendo que 

eu, por exemplo, voltei para o Brasil sem que esse 

documento tivesse ficado pronto. O permesso custa um 

pouco caro (em torno de 140 euros), então é bom já ir 

contando que logo nas primeiras semanas vai precisar 

gastar com isso. Além do mais, é praticamente o mesmo 

procedimento feito pelo consulado no Brasil, então eu 

recomento levar uma cópia de todos os documentos 

apresentados aqui, porque eles serão exigidos lá 

também).

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?
GTA

Você precisou usar o seguro 

de saúde internacional 

durante o período de 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre 

o atendimento.
Não precisei utilizar.

Quais as condições 

climáticas que você 

enfrentou durante o 

intercâmbio?
Como fui no segundo semestre, peguei mais tempo de 

frio do que de calor.

Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?

Eu levei pouca coisa de frio e deixei para comprar tudo 

praticamente lá (e acho que vale a pena). Mas caso 

queira levar daqui, tem que levar roupa térmica (faz 

bastante frio em Bologna), pelo menos um casaco corta 

vento (venta muito lá também) e um calçado impermeável 

também seria bom (nos dias de neve ou de muita 

umidade, é muito difícil usar calçado normal, porque fica a 

sensação de que o pé tá congelando hahahh).

Transporte

Ao chegar em Bologna, faça a carteirinha de ônibus. 

Custa 10 euros, mas você pode usá-la ilimitadamente por 

todo o período do intercâmbio (se não me engano, ela 

tem duração de 01 ano).

Alimentação
De 80 a 100 euros por mês no mercado (dá pra gastar 

menos, mas tem tanta coisa boa no mercado que fica 

difícil).

Moradia
286 euros/mês (mas eu divida quarto com mais 02 

meninas e, no total, a gente morava em 07 pessoas no 

apartamento).

Total mensal aproximado
Somando os gastos essenciais (celular/internet + aluguel 

+ mercado), dava um gasto fixo de mais ou menos 

400/420 euros.



Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados?
Sempre que precisei de ajuda, o International Office me 

socorreu, então não posso reclamar.

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Foi, sem dúvidas, uma das maiores e melhores 

oportunidades que a FDRP me proporcionou. Eu jamais 

imaginei que iria gostar tanto quanto gostei. É um 

momento de lidar com novos desafios, de conhecer novas 

culturas, de sair de nossa zona de conforto e se permitir 

viver uma experiência imensamente enriquecedora e que 

nos faz crescer muito como profissionais/acadêmicos e 

também como pessoa. Ao mesmo tempo, o intercâmbio 

nos permite realizar os projetos da faculdade e observar 

como cada nacionalidade tem uma visão de mundo, 

expandindo nossa visão de mundo e nos fazendo 

repensar sobre muitas "certezas". É incrível.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Não fica pensando muito e SÓ VAI. Bologna é uma cidade 

maravilhosa e linda demais. Aproveite cada momento lá, 

coma o tagliatelle al ragu (não deixe de ir na Osteria 

dell'orsa), tome muito gelato (principalmente na Vecchia 

Stalla), coma muita pizza (Pizza Casa é um ótimo 

investimento) e não deixe de ir às aulas (os professores 

são muito bons e a Universidade também).

Estilo da moradia Apartamento - República

Como foi o processo para 

conseguir moradia?

Uma aluna da FDRP que estava lá no semestre anterior 

ao que eu fui me passou o contato de uma amiga que 

também estava procurando apto e começamos a busca.

Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia?
Não, mas no dia do primeiro aluguel tivemos que pagar 

uma caução.

Endereço Via Giacomo Matteotti, 33/2

Tipo de quarto Compartilhado

Quantos quartos possui a 

moradia? 3

Quantos banheiro possui?
2

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total? 7

Quais desses itens possui?
Televisão, Internet Wi-Fi, Máquina de lavar

Quais desses itens o quarto 

possui?
Cama de solteiro, Cama de casal, Guarda roupas, 

Lençois, Prateleira, Ar condicionado, Aquecedor

Quais desses itens o 

banheiro possui?
Chuveiro, Banheira, Espaço para coisas pessoais, 

Toalhas

Quais desses itens a cozinha 

possui?
Geladeira, Freezer, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, 

Utensílios de cozinha, Armários



Tempo gasto da moradia 

até a universidade
Andando eu demorava, em média, 20 minutos. De ônibus, 

demora uns 10.

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade Também entre 10min (de ônibus) e 20min (a pé).

Facilidades próximas
Supermercados, Padarias, Quitandas, Farmácias, 

Restaurantes, Pontos de ônibus/metro, Parque

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, pois foi uma das meninas do apto que providenciou 

tudo, mas tem esse link de moradia: 

https://www.facebook.com/groups/BolognaAffittoStudentiL

avoratori/.

Contato do responsável Carolina Bertazolli (nome do facebook)

Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos?

SIM, apartamento muito bom e espaçoso. Localização 

excelente, com ponto de ônibus, mercado, farmárcia e 

restaurantes perto. Além do mais, dava pra fazer tudo a 

pé, praticamente.

Outros comentários


