
País de destino Itália

Cidade de destino Camerino

Universidade Università degli Studi di Camerino

Período de intercâmbio 7º semestre / 4º ano

Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas Criminologia e Direito Público Comparado

A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

A depender do nível de italiano do aluno, o ideal é que se faça 3 

matérias. Como não me sentia segura totalmente com o idioma, me 

senti mais confortável fazendo somente 2.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve 

algum tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto (academic 

advisor)?

Sim. Fui auxiliada por uma professora brasileira da Universidade 

(Maria Cristina).

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas?

Provas escritas ao longo do semestre (facultativas) e prova oral 

como prova final (obrigatória).

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Não. Os professores eram extremamente compreensivos e 

preocupados com o entendimento e aprendizado por parte dos 

alunos estrangeiros.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
Aulas bem preparadas e didáticas.

Quais facilidades eram oferecidas 

pela instituição de ensino?

Alojamento estudantil, aulas presenciais e não presenciais (via 

plataforma online), possibilidade de escolha do dia mais conveniente 

para fazer a prova final, desconto em trechos de ônibus (sendo o 

ônibus circular de graça para os estudantes)

Como você avalia a infra estrutura 

da instituição de ensino onde você 

realizou o intercâmbio?

O prédio é extremamente novo e muito bem estruturado. 

Infelizmente, por conta de um terremoto que atingiu a cidade em 

2016, a maioria dos livros didáticos ficaram no antigo prédio da 

faculdade, que se localiza em uma área atualmente interditada.

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em caso 

afirmativo, tais atividades foram 

organizadas pela universidade ou 

por alunos?

Sim. Tanto a Universidade quanto associações de alunos (como o 

ELSA) realizaram atividades de recepção e integração dos 

estudantes estrangeiros.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Estudantes estrangeiros.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram acessíveis 

fora do horário normal de aulas?

Ambos os professores que tive aula foram muito receptivos e gentis. 

Toda vez que precisei conversar com eles fora do horário normal de 

aulas sempre fui muito bem recebida e atendida.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Fui muito bem recebida pelos alunos que faziam parte do ELSA, que 

era composto tanto por alunos locais quanto estrangeiros.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

O processo para conseguir o visto italiano é um pouco burocrático. 

Confesso que não foi uma das melhores experiências que tive.



Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Em 

caso afirmativo, comente como foi 

esse processo.

Sim. Na Itália é necessário ingressar com um pedido no Ufficio di 

Immigrazione para conseguir o que eles chamam de permesso de 

soggiorno. O próprio Welcome Office da faculdade pede os 

documentos necessários e os reúne. O aluno deve, então, enviar 

esses documentos para a província, pelo correio, que informa o dia 

e outros documentos que o aluno deve levar ao Ufficio. Depois, o 

aluno deve sempre acessar o site do órgão para verificar se o 

permesso está pronto para ir buscá-lo.

Qual seguro de saúde internacional 

você adquiriu para seu 

intercâmbio?

Adquiri o seguro da Sul América

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?

Quando cheguei era inverno. A temperatura chegou a cerca de 6 

graus negativos na cidade. Também passei pela primavera e um 

pouco do verão, que é extensamente quente. A amplitude térmica 

de Camerino é muito grande.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

No inverno tem que usar roupas e sapatos térmicos e casacos 

pesados (lá neva bem). A primavera é um meio termo mas ainda 

fria. No verão, roupas leves e frescas.

Transporte

O circular da cidade era de graça. Só gastava com transporte 

quando ia viajar. O ônibus de Camerino pra Roma (de onde saem 

ônibus e aviões para todos os lugares) era 9 euros para estudantes 

UNICAM.

Alimentação Cerca de 120 euros

Moradia 200 euros

Total mensal aproximado 400 euros

Que sugestões você faria para que 

os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados?

Maior integração com o serviço de graduação no sentido de 

informações acerca das matérias que teremos que cursar no Brasil 

posteriormente.

Qual o valor do intercâmbio para 

sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional?

Inestimável. O intercâmbio foi uma experiência extremamente 

enriquecedora em todos os sentidos, mas o que considero mais 

importante é seu potencial em abrir nossas mentes pra coisas, 

pessoas, pensamentos e estilos de vida totalmente novos e diversos 

dos nossos.

Quais conselhos e/ou dicas você 

daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Camerino é uma cidade pequena. Quem não está muito 

acostumado com uma cidade pacata e tranquila vai estranhar um 

pouco. Por outro lado, não existe trânsito nem stress com nada, e o 

custo de vida é bem baixo comparado à outras cidades italianas. 

Além disso, Camerino tem um visual lindo.

Estilo da moradia Apartamento

Como foi o processo para 

conseguir moradia?

Eu dividia com meu namorado. Ele já estava lá antes de eu ir e 

conseguiu tudo por conta.

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?
Sim.

Endereço Via Le Mosse, 22A

Tipo de quarto Compartilhado

Quantos quartos possui a moradia? 1

Quantos banheiro possui? 1

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total?
2



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

Quais desses itens o quarto 

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

Quais desses itens o banheiro 

possui?
Chuveiro, Espaço para coisas pessoais

Quais desses itens a cozinha 

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

Tempo gasto da moradia até a 

universidade
A pé: 15 min. De ônibus: 5 min

Tempo gasto da moradia até o 

centro da cidade
A pé: 20 min. De ônibus: 7 min

Facilidades próximas
Supermercados, Padarias, Bancos, Farmácias, Restaurantes, 

Bares, Pontos de ônibus/metro, Universidade

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 .

Você recomendaria essa moradia 

para outros alunos?

Sim. O apartamento é muito bem localizado e bem de frente pra 

estação principal de ônibus. Logo abaixo do apartamento estão 

praticamente todas as atrações noturnas da cidade como bares, 

restaurantes e balada.

Outros comentários


