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Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas
Lógica y Argumentación; Psicología Social; Examinando la vida: filosofía 

para todos; El consumidor frente las grandes empresas.

A quantidade de matérias escolhida foi 

adequada? Comente.
Sim, achei que foi uma boa quantidade de matérias.

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 tudo o que queria. A universidade 

disponibiliza matérias em espanhol e em inglês. Fiz todas as minhas em 

espanhol, então havia uma grande disponibilidade de vagas, mas ouvi 

dizer que as de inglês já eram mais difíceis de se matricular e era por 

ordem de matrícula. 

Não sei se tinha um tipo de auxílio, porque não procurei, mas imagino que 

sim - todo mundo lá foi muito solícito e acostumado com intercambistas.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas?

Avaliação continuada - tinham vários trabalhos ao longo do semestre para 

diluir os pontos em trabalhos e dar menos pesos às provas. Muitos 

trabalhos e apresentações nas disciplinas.

Qual era o esquema de aulas?

Alguns professores procuravam inovar, alguns tinham um modelo mais 

expositivo. No começo, frisavam muito de que participação valeria nota, 

depois relaxavam um pouco quanto a isso.

Você teve dificuldade para acompanhar 

as aulas ou fazer as provas e trabalhos 

devido a problemas com o idioma?

Não, foi bem tranquilo.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
Interessante, acredito que me agregaram muito.

Quais facilidades eram oferecidas pela 

instituição de ensino?

A estrutura da faculdade era boa, biblioteca ótima, próxima da estação de 

trem (fácil acesso).

Como você avalia a infra estrutura da 

instituição de ensino onde você realizou 

o intercâmbio?

Ótimas!

Houve atividades de 

recepção/integração para os estudantes 

estrangeiros? Em caso afirmativo, tais 

atividades foram organizadas pela 

universidade ou por alunos?

Teve uma palestra na sexta feira anterior ao início das aulas organizadas 

pela faculdade para os intercambistas e depois tiveram atividades de 

recepção do Erasmus.

Você teve mais contato com estudantes 

nativos ou com estrangeiros? Comente.

Tive mais contato com estrangeiros. A universidade recebe em torno de 

800 intercambistas por semestre, a princípio tiveram muitas atividades do 

Erasmus, então acabei mais com os estrangeiros (um pouco pelo 

comodismo do inglês).

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram acessíveis fora 

do horário normal de aulas?

Sim, eram ótimos

Como foi a receptividade pelos alunos 

locais e estrangeiros?

Fantástica! Os locais já estavam meio acostumados com a ideia de 

intercambistas, já que é algo muito fomentado pela universidade e tinham 

tantos. Mas, no geral, foram muito legais.

Como foi o processo para obtenção do 

visto?

Muito fácil de marcar pelo site e tranquilo de conseguir. Tinha levado uns 

documentos errados na hora da entrevista e temos que voltar ao 

consultado para buscar o passaporte com o visto. Eles me concederam a 

permissão se comprometesse a trazer o que faltasse na volta.



Você teve que se registrar no país onde 

realizou intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente como foi esse 

processo.

Não, só é necessário para quem vai ficar mais de 180 dias.

Qual seguro de saúde internacional 

você adquiriu para seu intercâmbio?

Assistcard. Mas tem um sugerido pela faculdade que depois descobri que 

era bem em conta.

Você precisou usar o seguro de saúde 

internacional durante o período de 

intercâmbio? Em caso afirmativo, 

comente sobre o atendimento.

Sim. Tive um corte e acabei tendo que ir ao hospital. Demorei um pouco 

para ser atendida, mas foi tudo bem.

Quais as condições climáticas que você 

enfrentou durante o intercâmbio?

Eu sou calorenta, então não sei se sou parâmetro. Inverno de Madrid fica 

entre 0 e 10 graus, com vento, normalmente. Disseram que meu ano foi 

especialmente quente. A partir de abril já começou a esquentar e fica BEM 

QUENTE e seco no verão.

Que roupas você aconselha que sejam 

levadas para o mesmo período?

Acredito que três casacos seria uma boa (na verdade, aconselharia 

comprar lá).

Transporte
20 euros para todos os meios de transporte de Madrid e cidades vizinhas. 

Transporte muito bom!

Alimentação 150 euros

Moradia 390 euros

Total mensal aproximado 700 euros

Que sugestões você faria para que os 

serviços prestados pelo International 

Office FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados?

Achei que foi tudo tranquilo, não senti falta de nada.

Qual o valor do intercâmbio para sua 

vida pessoal, acadêmica e profissional?
Fantástico. Hoje penso em me mudar permanentemente para Espanha!

Quais conselhos e/ou dicas você daria 

para estudantes que pretendem ir para 

o mesmo lugar em que você esteve?

Vão sem medo, falem com todo mundo, de coração aberto.

Estilo da moradia Apartamento - República

Como foi o processo para conseguir 

moradia?
Indicação de amiga que foi antes.

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?
Sim, depósito de um aluguel como fiança.

Endereço Calle San Onofre, 6 - Piso 2. Madrid

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a moradia? 4

Quantos banheiro possui? 2

Quantas pessoas dividem a moradia no 

total?
4

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

Quais desses itens o quarto possui?
Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, Prateleira, 

Ventilador, Aquecedor, Banheiro Individual

Quais desses itens o banheiro possui? Chuveiro, Banheira, Toalhas

Quais desses itens a cozinha possui?
Geladeira, Fogão, Forno, Microondas, Mesa, Utensílios de cozinha, 

Armários

Tempo gasto da moradia até a 

universidade
30/40 minutos.

Tempo gasto da moradia até o centro 

da cidade
Morava no centro. Fazia tudo andando.



Facilidades próximas
Supermercados, Bancos, Farmácias, Restaurantes, Bares, 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.

Contato do responsável 3,46636E+11

Você recomendaria essa moradia para 

outros alunos?
Sim.

Outros comentários
Localização perfeita! Moraria no centro de Madrid, se financeiramente 

possível.


