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Forma de intercâmbio Convênio FDRP

Foi com bolsa? Não fui com bolsa

Disciplinas cursadas

Internationales Umweltrecht/ International Environmental Law (CECIL)

World Trade law (Welthandelsrecht) (CECIL)

US Constitutional Law (CECIL)

US Contract Law (Contracts) (including UCC) (CECIL)

(vhb) European Trade and Investment Policy and External Trade Law (CECIL)

European and International Criminal Law (CECIL)

Academic Legal Writing 

Deustch als Fremdsprache



A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Foi! Precisava apenas de 20ECTS para o CECIL, mas fazer os 30 me deu 

segurança maior, aumentou minhas prováveis convalidações e não foi nada 

cansativo (principalmente levando em consideração a carga horária que 

estamos acostumados na FDRP)

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve 

algum tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto (academic 

advisor)?

Consegui. O único auxílio foi de como mexer no sistema, mas não houve 

sugestões de disciplinas.



Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas?

Provas múltipla escolha

Qual era o esquema de aulas? Expositiva

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

No começo, tinha apenas problemas em responder às perguntas de um 

professor que sempre me perguntava em sala. Mas de compreensão, foi mais 

tranquilo.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
Muito boas, completas e os professores eram bem comprometidos com a aula

Quais facilidades eram oferecidas 

pela instituição de ensino?
Biblioteca e material online



Como você avalia a infra estrutura 

da instituição de ensino onde você 

realizou o intercâmbio?

Perfeita. Tudo muito limpo, lindo e organizado.

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em caso 

afirmativo, tais atividades foram 

organizadas pela universidade ou 

por alunos?

Sim, até demais. Foram três semanas, com atividades feitas pela universidade 

e o grupo de recepção dos estudantes internacionais (AEGEE)

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Estrangeiros, apesar de ter amigos alemães. Os estrangeiros entrosam mais e 

tinha bastante no meu dormitório



Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram acessíveis 

fora do horário normal de aulas?

Nunca procurei

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?
Ótima. Nunca tive problema com isso. Todos sempre muito solícitos

Como foi o processo para obtenção 

do visto?
Longo e chato, mas fazível



Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Em 

caso afirmativo, comente como foi 

esse processo.

Sim, as coisas são bem explicadas pela faculdade (eles dão um passo a 

passo perfeito de como fazer tudo). Demorei uma semana para abrir minha 

conta bloqueada, fazer meu seguro público, fazer a matrícula e me registrar na 

prefeitura. Depois disso, meu visto de residência chegou em duas semanas. 

Não tem mistério, se fizer tudo certinho, dá certo. Só deve ser minucioso em 

cumprir bem todas as etapas.

Qual seguro de saúde internacional 

você adquiriu para seu 

intercâmbio?

AOK (seguro público da alemanha) + seguro viagem no primeiro mês



Você precisou usar o seguro de 

saúde internacional durante o 

período de intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre o 

atendimento.

Sim. Fui ao médico em três oportunidades, duas para ver o meu ombro (que 

deslocou lá) e uma outra pois tive um problema de estômago bem forte. Na 

primeira, o atendimento foi ruim, pois o médico não falava bem em inglês e 

não parecia confortável em atender uma não-alemã. O segundo foi muito bom 

e realizou todos os exames (ultrassom do meu ombro) no consultório mesmo. 

O terceiro foi melhor ainda, pois além de me medicar, me tranquilizou bastante 

ao perceber que meu problema de estômago era mais emocional do que 

fisiológico. Todos também foram super pontuais. O único problema é para 

marcar, já que não falo alemão. Tive que pedir para uma amiga fazer isso pra 

mim.

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou durante o 

intercâmbio?

Passei bastante frio no comecinho (cerca de 4C). Fui sentir o verão apenas no 

final de maio.



Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Esse ano parece que foi atípico, pois demorou muito para esquentar, por isso, 

não estava preparada. Se soubesse, teria levado um casaco de neve, mesmo 

indo no "verão". No mais, roupas de inverno brasileiro e de verão, porque 

esquenta bem também por umas semanas. E claro, roupa de banho.

Transporte
O transporte era gratuito para os alunos (no começo do semestre pagamos 

apenas uma taxa de matrícula de 72 euros)

Alimentação 20/30 euros por semana, quando não viajava

Moradia 246 euros o meu dormitório



Total mensal aproximado
Contando com todas as viagens que fiz, deu uns 1.000 euros por mês (mas 

gastei muito também), dá para viver com menos

Que sugestões você faria para que 

os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados?

Nada, é perfeito



Qual o valor do intercâmbio para 

sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional?

Melhor experiência da minha vida, impossível superar. Eu realmente mudei 

como pessoa, meu jeito de ver o mundo mudou e meus horizontes se 

ampliaram. Sem falar que foi ótimo para o inglês e, academicamente, as 

disciplinas estão me ajudando no Brasil e me trouxeram um diferencial na 

compreensão de vários assuntos.



Quais conselhos e/ou dicas você 

daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Aproveite o fato da Universidade ser tão internacionalizada e tenha contato 

com o maior número possível de nacionalidades. 

Faça o visto lá e o mais rápido possível. O visto de permanência muda sua 

vida.

Viaje para a Europa Oriental.

Vá com a passagem de volta comprada. As vezes dá problema na imigração ir 

só com a de ida.

Tente ficar no alojamento da faculdade.

Tire o certificado de proficiência em Inglês no Brasil.

Faça o seguro e a conta bloqueada lá. Não tente adiantar isso aqui ou arrumar 

um mais barato, pois não dá certo.

Na Alemanha, ande sempre com dinheiro em espécie. Muitos lugares não 

aceitam cartão.

Se você tem gastrite, cuidado com a comida de lá.

Leve remédios e produtos de higiene do Brasil. Principalmente 

anticoncepcional! 

Tente não desistir das aulas de alemão.

Conheça e viva Passau. A cidade é linda.

Visite as cidades da Alemanha também.

Vá no verão.

Só vai.

Estilo da moradia Alojamento da instituição de ensino

Como foi o processo para 

conseguir moradia?

Muito simples. Só mandei um e-mail demonstrando interesse e conseguiram 

para mim.



Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?

Sim. Um caução bem grande (mais um absurdo de IOF) que ainda não me 

devolveram.

Endereço Donau-Schwaben Str. 18, room 127

Tipo de quarto Compartilhado

Quantos quartos possui a moradia?
Eram 8 quartos com 4 banheiros por corredor. Cada edifício devia ter uns 8 

corredores e eram 4 edifícios

Quantos banheiro possui? 1 banheiro para dois quartos

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total?
8

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

Quais desses itens o quarto 

possui?
Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, Aquecedor



Quais desses itens o banheiro 

possui?
Chuveiro, Espaço para coisas pessoais

Quais desses itens a cozinha 

possui?

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

Armários, Forno elétrico, Liquidificador, Batedeira, Panela de pressão

Tempo gasto da moradia até a 

universidade

Eu morava no alojamento mais afastado de todos e não dava mais que 15 min 

de ônibus. Mas não dava para ir à pe

Tempo gasto da moradia até o 

centro da cidade
15 min de ônibus

Facilidades próximas Supermercados, Pontos de ônibus/metro, O meu dormitório era longe de tudo



Moradia destinada a um gênero 

específico?
Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira ajudou 

nesse processo?
Sim, ela que me forneceu

Você utilizou sites ou grupos no 

Facebook para encontrar sua 

moradia?

Não

Contato do responsável --

Você recomendaria essa moradia 

para outros alunos?

A localização é péssima, mas é a mais barata que tem e as pessoas são bem 

legais. A cozinha é grande e as máquinas de lavar atendem a todos



Outros comentários
Se der, more no alojamento do Leopam. Não divide banheiro, é barato e mais 

bem localizado.


