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Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas

International Environmental Law, Practice of International Investment 

Arbitration, World Trade Law, U.S. Contract Law, European and 

International Monetary Law

A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.
Sim, mas seria possível ter realizado até mais duas disciplinas.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve 

algum tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto (academic 

advisor)?

Sim. Há diversas palestras no começo do semestre que ensinam o 

processo de matrícula.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas?

Única prova de múltiplas escolhas.

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?

Com o idioma alemão houve grande dificuldade. Por isso, após a 

segunda semana de aulas, alterei todas as disciplinas para realizar 

o semestre em inglês.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
Excelentes.

Quais facilidades eram oferecidas 

pela instituição de ensino?
-

Como você avalia a infra estrutura 

da instituição de ensino onde você 

realizou o intercâmbio?

Excelente. Cada faculdade tem sua própria biblioteca e muito 

espaço para estudos.

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em caso 

afirmativo, tais atividades foram 

organizadas pela universidade ou 

por alunos?

Sim. A universidade organizou diversas atividades na primeira 

semana e nas semanas seguintes as atividades foram organizadas 

pelos alunos.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Estrangeiros. Este foi o ponto negativo do intercâmbio. Tendo 

contato apenas com estudantes estrangeiros, foi bem difícil praticar 

o idioma alemão.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram acessíveis 

fora do horário normal de aulas?

-

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?
Excelente. Os alunos locais foram extremamente atenciosos.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

Não há necessidade de visto para estudar na Alemanha. Viaja-se 

apenas com o passaporte e na prefeitura da cidade solicita-se a 

autorização de residência e a extensão do direito de permanência 

no espaço Schengen.



Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Em 

caso afirmativo, comente como foi 

esse processo.

Sim. A universidade organizou workshops para ensinar os 

intercambistas a preencher toda a documentação. As únicas 

exigências para esse processo são: I) conta bloqueada, II) seguro 

de saúde, e III) comprovante de aluguel.

Qual seguro de saúde internacional 

você adquiriu para seu 

intercâmbio?

Para a Alemanha, não pode ser contratado qualquer seguro 

internacional. Para conseguir a autorização de residência, eles 

exigem a contratação de um seguro de saúde público. 3 empresas 

oferecem esse serviço. Contratei a DaK.

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?

No início (primavera) a temperatura variava entre 5 e 20 graus. Em 

julho, a temperatura chegou a 40 graus.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas de inverno leve. Mesmo no verão, as noites são frias.

Transporte 72 euros para todo o semestre

Alimentação 250-300 euros

Moradia 275 euros

Total mensal aproximado 720 euros

Que sugestões você faria para que 

os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados?

Não tenho qualquer sugestão. Todo o processo ocorreu sem 

qualquer problema.

Qual o valor do intercâmbio para 

sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional?

Imensurável.

Quais conselhos e/ou dicas você 

daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Faça amizade com alunos locais.

Estilo da moradia Alojamento da instituição de ensino

Como foi o processo para 

conseguir moradia?

No meu caso, foi fácil, mas muitos alunos enfrentam grandes 

dificuldades. Passau tem déficit habitacional. Assim que saiu o 

resultado do edital da FDRP, enviei o pedido de moradia para o 

International Office de Passau (quase 7 meses de antecedência). O 

processo de matrícula é bem tranquilo. Apenas esse pedido exige 

urgência.

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?
Sim. Um mês + caução.

Endereço Leonhard-Pamiger-Str., 29

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a moradia? 6 por andar

Quantos banheiro possui? 1

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total?
6 por andar

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

Quais desses itens o quarto 

possui?

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

Aquecedor, Banheiro Individual

Quais desses itens o banheiro 

possui?
Chuveiro

Quais desses itens a cozinha 

possui?
Geladeira, Fogão, Forno, Mesa, Armários



Tempo gasto da moradia até a 

universidade
20 minutos a pé

Tempo gasto da moradia até o 

centro da cidade
10 minutos de ônibus

Facilidades próximas Supermercados, Padarias, Pontos de ônibus/metro, Universidade

Moradia destinada a um gênero 

específico?
Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira ajudou 

nesse processo?
Sim.

Você utilizou sites ou grupos no 

Facebook para encontrar sua 

moradia?

Sim, mas para todos os casos o aluguel mínimo era de 1 ano.

Contato do responsável -

Você recomendaria essa moradia 

para outros alunos?
Com certeza. Suites individuais e próxima da faculdade.

Outros comentários


