
País de destino Itália 

Cidade de destino Napoli 

Universidade Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

Período de intercâmbio 8º semestre / 4º ano 

Forma de intercâmbio Convênio FDRP 

Foi com bolsa? Não fui com bolsa 

Disciplinas cursadas 

Diritto internazionale avanzato 
Diritto Commerciale 
Tutela internazionale dei diritti umani 
Teoria generale del diritto 
Constituzione e cinema 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? Comente. 

Sim, por serem basicamente todas em italiano, com 
duração de mais ou menos 3 a 4 horas semanais, foi 
suficiente para que eu conseguisse ter um bom 
desempenho em todas. 

Você conseguiu se matricular nas 
disciplinas que queria? Houve 
algum tipo de auxílio por parte da 
escola nesse assunto (academic 
advisor)? 

Tive alguns problemas no inicio porque era difícil 
conversar com a responsável pelos intercambistas, ela 
não falava ingles muito bem e dificilmente estava 
disponível. Ainda houveram alguns erros por parte da 
faculdade sobre s disciplinas e horários, bem coo alguns 
professores que não nos responderam, de forma que 
tivemos que fazer modificações nos nossos planos 
iniciais. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Prova oral e apresentação de trabalho. 

Qual era o esquema de aulas? 

As aulas eram expositivas, somente em uma das 
disciplinas (diritto internazionale avanzato) participamos 
de uma competição mundial de direito internacional 
(JESSUP) e tínhamos reuniões em grupo para 
resolução do caso proposto. Foi a única disciplina em 
ingles. 

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma? 

Inicialmente era um pouco difícil acompanhar as aulas, 
mas os professores entendiam a situação e s mostraram 
muito solícitos.  

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade? 

Gostei muito das disciplinas, principalmente as que 
envolviam direito internacional porque sinto que foram 
as que mais aprendi diversamente da visão do Brasil. 
Em uma delas participamos de competição mundial 
sobre direito internacional e na outra, apresentamos 
trabalho sobre diversos temas acerca da proteção de 
direitos humanos em nível internacional. Todas as 
disciplinas foram muito aproveitadas. 

Quais facilidades eram oferecidas 
pela instituição de ensino? 

Poucas, era um pouco difícil porque morávamos em 
Napoli, mas na realidade a universidade ficava em outra 
cidade (Santa Maria Capua Vetere) e levavamos mais 
de 1 hora para chegar lá todos os dias, e não foi 
oferecido qualquer auxílio ou desconto no transporte, o 
que tornou demasiado caro esse deslocamento.  

Como você avalia a infra estrutura 
da instituição de ensino onde você 
realizou o intercâmbio? 

Era uma boa infraestrutura, mas apesar da boa vontade 
dos professores, não pareceram muito preparados para 
nos receber. 



Houve atividades de 
recepção/integração para os 
estudantes estrangeiros? Em caso 
afirmativo, tais atividades foram 
organizadas pela universidade ou 
por alunos? 

Na universidade não, somente de associações da 
cidade de Napoli organizada pelos estudantes, sem 
qualquer relação com a universidade. 

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 
estrangeiros? Comente. 

Na universidade, com estudantes nativos, visto que não 
pareciam ter muitos estrangeiros. Na cidade em que 
morávamos, mais com estudantes estrangeiros que 
faziam intercambio em outras universidades. 

Como foi a receptividade dos 
professores? Eles eram acessíveis 
fora do horário normal de aulas? 

Os professores eram bastante acessíveis (alguns) e 
estavam dispostos a ajudar, inclusive um deles me 
ajudou com minha pesquisa fora do horário das aulas, 
foi ótimo. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Baixa, só tínhamos contato nas disciplinas que eram em 
muito poucos alunos. Em disciplinas maiores não 
interagiam muito. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Foi tranquilo após o recebimento da carta-convite. 

Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Em 
caso afirmativo, comente como foi 
esse processo. 

Não. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Assist-med 

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 inicio era muito calor, o que era ótimo visto que 
estava em uma cidade praiana. O inverno também foi 
tranquilo pois não faz tanto frio no sul da Itália. 

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 
período? 

Roupas de verão poucas, e roupas mais leves de 
inverno, visto que são mais baratas comprar lá. 

Transporte 120 euros 

Alimentação 60 euros 

Moradia 280 euros 

Outros gastos. Especifique.  
Roupas, produtos de higiene, produtos de casa - 50 
euros 

Que sugestões você faria para que 
os serviços prestados pelo 
International Office FDRP/USP 
fossem aperfeiçoados? 

Os serviços do international office da FDRP são ótimos, 
mas o da universidade estrangeira não, tivemos muitas 
dificuldades nesse sentido. 

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida pessoal? 

Foi uma experiencia indescritível, além de ter contato 
com outra língua e outras culturas, conheci diversos 
países e pessoas, foi muito gratificante 
academicamente. 

Quais conselhos e/ou dicas você 
daria para estudantes que 
pretendem ir para o mesmo lugar 
em que você esteve? 

Melhor cidade! Muito barata, diferente e linda. 



Estilo da moradia Apartamento - República 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Através de grupo no whatsapp, indicado por estudantes 
que haviam ido em ano anterior. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Sim, 100 euros que foram devolvidos no primeiro dia. 

Endereço Via san nicandro, 23 

Tipo de quarto Compartilhado 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

4 

Quantos banheiro possui? 2 

Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

5 

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

Quais desses itens o quarto 
possui? 

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

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Espaço para coisas pessoais 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

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

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

1h15 (onibus) 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

10 minutos (apé) 

Facilidades próximas 

Supermercados, Padarias, Quitandas, Bancos, 
Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos de 
ônibus/metro 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Moradia feminina 

Mais detalhes  
A universidade estrangeira ajudou 
nesse processo? 

Não 

Você utilizou sites ou grupos no 
Facebook para encontrar sua 
moradia? 

Sim, indicados por estudantes 

Contato do responsável Não possuo mais 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

Sim 

Outros comentários  

Total mensal aproximado 700 euros 

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida pessoal?  

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida acadêmica? 

Encontrei professores inspiradores que me auxiliaram 
muito, além de ter obtido uma visão diferente acerca do 
direito, de um outro ponto de vista que não o direito 
brasileiro. 

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida profissional? 

Acredito que uma experiencia como essa é muito válida 
nesse quesito porque, acima de tudo, você se torna 
preparado para enfrentar diversas situações. 



Telefone para contato 16997883074 

Endereço de e-mail izabela2.silva@usp.br 

  

 


