
País de destino Itália

Cidade de destino Bologna

Universidade Alma Mater Studiorum Università di Bologna - UNIBO

Período de intercâmbio 1º semestre/2019

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI

Disciplinas cursadas
European Competition Law; European Judicial Cooperation; European Union 

Internal Market Law; Il bilancio e le scritture contabili; Corso di Italiano

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

Achei adequada, considerando que os horários das disciplinas se sobrepunham 

muito. Consideraria fazer outra disciplina ainda, se as janelas permitissem.

Você conseguiu se matricular 

nas disciplinas que queria? 

Houve algum tipo de auxílio por 

parte da escola nesse assunto 

(academic advisor)?

Consegui, mas não teve um auxílio muito grande por parte da UNIBO, além da 

entrega do manual do intercambista.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas?

Entrega de artigos, provas-teste, frequência - todos com opção de realização de 

prova oral.

Qual era o esquema de aulas? Discussão de casos misturada com aulas expositivas.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer 

as provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Não, mas fiz o curso de italiano ao mesmo tempo.

Como você avaliaria as 

disciplinas cursadas na 

faculdade?

Excelentes, com exceção de European Judicial Cooperation. Achei bom ter 

focado em disciplinas de Direito Europeu, sendo uma perspectiva que não temos 

aqui.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição de 

ensino?

Biblioteca, sala de estudo, e-mail institucional, banco de dados online, sala de 

impressão de materiais, parceria com livrarias e gráficas.

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?

Ótima, mas não tão moderna no prédio antigo da Universidade, onde faltavam 

tomadas e a estrutura passava por renovação.

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em 

caso afirmativo, tais atividades 

foram organizadas pela 

universidade ou por alunos?

Houve atividades, organizadas por alunos - na verdade, pela rede Erasmus e 

ESN.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Tive contatos com muitos estrangeiros. Nativos, somente porque morei com 

italianos, mas durante a vida acadêmica não é fácil se aproximar deles.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?

Os professores foram bem receptivos, em maioria. Possuíam horário de 

atendimento fora da sala de aula, onde marquei uma reunião e fui atendida 

prontamente.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?
A maioria dos estudantes com que tive contato foi bem receptivo.



Como foi o processo para 

obtenção do visto?

Burocrático, mas não impossível. Desde que se leve os documentos certinho na 

primeira vez, o processo é relativamente rápido.

Você teve que se registrar no 

país onde realizou 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como foi 

esse processo.

Ao chegar na Itália é necessário fazer o Permesso di Soggiorno, o que é bem 

mais burocrático e complicado do que o visto. A Universidade fornece ajuda para 

isso, mas em resumo é preciso levar todos os documentos e comparecer em 

repartições institucionais.

Qual seguro de saúde 

internacional você adquiriu 

para seu intercâmbio?

Easy (OMINT)

Você precisou usar o seguro de 

saúde internacional durante o 

período de intercâmbio? Em 

caso afirmativo, comente sobre 

o atendimento.

Utilizei. O atendimento foi feito por telefone em português, tendo sido 

encaminhada rapidamente para consulta com especialista. Não tive que fazer 

nenhum pagamento posterior.

Quais as condições climáticas 

que você enfrentou durante o 

intercâmbio?

Neve, frio e, no final, muito calor.

Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?

Para o início, roupas de frio, mas é melhor comprar um casaco próprio lá. Para 

depois, roupas de verão.

Transporte Menos de 10 euros (custo da carteirinha válida para o ano)

Alimentação 80 euros

Moradia 320 euros

Total mensal aproximado 900 euros

Que sugestões você faria para 

que os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados?

Para mim, foram ótimos, sem pontos de melhoria.

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

A experiência é transformadora, tendo alterado todos esses aspectos.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo 

lugar em que você esteve?

Procurar conhecer universitários locais de Bologna, para além dos intercambistas; 

aproveitar a cidade além de pensar em fazer viagens internacionais; não ter medo 

de matérias que pareçam difíceis; fazer o curso de línguas ofertado.

Estilo da moradia Apartamento - República

Como foi o processo para 

conseguir moradia?
Concorrido. Obtive um contato que me auxiliou.

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?

Sim, um mês de aluguel como depósito, que me foi devolvido ao final do 

intercâmbio, além de 300 euros de taxa de registro do contrato na imobiliária.

Endereço Via Giacomo Leopardi, 6.

Tipo de quarto Compartilhado

Quantos quartos possui a 

moradia?
5

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 casal, Escrivaninha, Guarda roupas, Ar condicionado



Quais desses itens o banheiro 

possui?
Chuveiro, Banheira, Espaço para coisas pessoais

Quais desses itens a cozinha 

possui?

Geladeira, Freezer, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, Utensílios de cozinha, 

Armários

Tempo gasto da moradia até a 

universidade
De ônibus, 10 minutos. A pé, 15 minutos.

Tempo gasto da moradia até o 

centro da cidade
A moradia era no centro da cidade.

Facilidades próximas
Supermercados, Padarias, Bancos, Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos de 

ônibus/metro, Universidade, Parque

Moradia destinada a um gênero 

específico?
Sem restrição

A universidade estrangeira 

ajudou nesse processo?
Não, mas eles tinham um escritório para auxílio.

Você utilizou sites ou grupos no 

Facebook para encontrar sua 

moradia?

Tentei, mas não tive sucesso.

Contato do responsável +39 3404723101

Você recomendaria essa 

moradia para outros alunos?

Sim, as pessoas eram ótimas, o apartamento bem organizado e com toda a 

estrutura. Os quartos eram grandes e a localização era perfeita.


