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Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas

Direito constitucional e europeu

Processo Civil europeu

Legal english

A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.
Sim. Nao precisava dos créditos, então deu pra ficar mais tranquila.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve 

algum tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto (academic 

advisor)?

Sim. Sim (Rosa Barbosa, super prestativa)

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas?

Provas escritas

Qual era o esquema de aulas? Semanal

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Nao

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
As de mestrado são boas.

Quais facilidades eram oferecidas 

pela instituição de ensino?
Restaurante universitário

Como você avalia a infra estrutura 

da instituição de ensino onde você 

realizou o intercâmbio?

Perfeita

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em caso 

afirmativo, tais atividades foram 

organizadas pela universidade ou 

por alunos?

Sim. Ambos

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Ambos. Na faculdade com nativos, na vida normal com brasileiros e 

estrangeiros.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram acessíveis 

fora do horário normal de aulas?

Sim, muito acessíveis por email.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?
Incrível

Como foi o processo para obtenção 

do visto?
Não precisei

Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Em 

caso afirmativo, comente como foi 

esse processo.

Sim, pois possuo cidadania europeia.



Qual seguro de saúde internacional 

você adquiriu para seu 

intercâmbio?

April cobertura de 100.000

Você precisou usar o seguro de 

saúde internacional durante o 

período de intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre o 

atendimento.

Sim. Uma vez no hospital. Informações passadas pelo seguro super 

rapidamente pelo whatsapp.

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou durante o 

intercâmbio?

Frio pouco e muito calor

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas de frio e calor

Transporte 100 euros

Alimentação 300 euros

Moradia 365 euros

Total mensal aproximado 700 euros

Que sugestões você faria para que 

os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados?

Nenhuma

Qual o valor do intercâmbio para 

sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional?

Altíssimo

Quais conselhos e/ou dicas você 

daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Se prepare para uma cultura muito diferente, mesmo sendo 

Portugal.

Estilo da moradia Moradia estudantil

Como foi o processo para 

conseguir moradia?
Indicação de quem já havia ido

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?
Cauçao

Endereço Av elias garcia 120

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a moradia? 12 por andar

Quantos banheiro possui? 3

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total?
12 por andar

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

Quais desses itens o quarto 

possui?

Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, Prateleira, 

Aquecedor

Quais desses itens o banheiro 

possui?
Chuveiro, Toalhas

Quais desses itens a cozinha 

possui?

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

cozinha, Armários, Liquidificador

Tempo gasto da moradia até a 

universidade
20 min a pé

Tempo gasto da moradia até o 

centro da cidade
10 min metro

Facilidades próximas

Supermercados, Padarias, Quitandas, Bancos, Farmácias, 

Restaurantes, Bares, Pontos de ônibus/metro, Shopping, 

Universidade, Parque

Moradia destinada a um gênero 

específico?
Sem restrição



Mais detalhes

A universidade estrangeira ajudou 

nesse processo?
Nao

Você utilizou sites ou grupos no 

Facebook para encontrar sua 

moradia?

Nao

Contato do responsável eliasgarciaresidence

Você recomendaria essa moradia 

para outros alunos?
Sim

Outros comentários


