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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

A quantidade de disciplinas foi adequada.

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

Não consegui me matricular em disciplinas que ensinavam 
Inglês, pois houve um deadline do qual eu desconhecia para 

poder me matricular.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Quizes, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, 
apresentações e provas.

Qual era o esquema de aulas? 

Food and Agribusiness Management e Tomorrow's 
Environment: aulas com exposição dos professore e assitentes.

Environmental Economics e Environment and Society: aulas 
divididas entre exposições dos professores e assistentes e aulas 

somente para trinamento, com aplicação de exercícios pelos 
assistentes.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Tive dificuldades para escrever os paper que me exigiam, mas 
procurei ajuda.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Médio nível de exigência e dificuldade.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 
Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, Mentor/Buddy

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Tanto alunos quanto a Universidade organizaram recepção. 
Houve muita integração, inclusive com a Universidade nos 
oferecendo, gratuitamente, atividades de integração como 

jogos, encontros para jantar, etc.



Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Tive muito contato com nativos, pois nas minhas salas eles 
eram maioria. Dentre meus colegas havia tanto nativos quanto 

brasileiros e pessoas de outros países.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

os professores eram muito acessíveis fora da aula, atendendo 
em horário fixo e fora desse horário, com hora marcada. Além 
disso todos eles tinhasm assistentes que me ajudam por email, 

por telefone e pessoalmente.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Achei os alunos locais muito fechados. Os americanos eram os 
mais receptivos. Pessoas de outras nacionalidades, 

principalmente asiáticos, não se abriam para relacionamento.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Foi tranquilo.

Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Somente me registrei na alfândega, ainda no aeroporto, e na 
Universidade, assim que cheguei.

Você morou em: Apartamento alugado - com outro estudante
Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

Não tive dificuldades para encontrar o local, pois uma 
estudante que foi no mesmo programa encontrou o local e me 

convidou para dividirmos.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Não precisei estabelecer tempo mínimo de estadia nem fiz 
pagamento antecipado. Pelo contrário, como eu ainda demorei 

para receber a bolsa, a dona do imóvel me deixou morar por 
mais de um mês sem que eu tivesse feito o pagamento.

Qual a qualidade do alojamento em 
que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

A qualidade era magnífica.

Era próximo à escola e/ou próximo a 
lugares de interesse?

Era próximo ao campus, mas um pouco longe das facilidades.

Quando você começou a procurar 
moradia?

O seguro de saúde internacional é 
obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?
Adquiri um oferecido pela própria universidade.

Você precisou usar o seguro saúde 
durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Precisei usar. O atendimento foi impecável. Havia distribuição 
de itens de segurança sexual e kits de medicamentos 

oferecidos, gratuitamente, a todos os alunos.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Enfrente um pouco de frio. Foi uma estação ímpar, pois deveria 
ter nevado mais e ter feito muito mais frio do que o que de fato 

ocorreu.
Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 
período?

Não aconselho levar nada, a não ser roupas para uso na 
chegada ao país. Tudo é muito barato e acessível. 



Alojamento $ 1.700, para o período todo
Transporte $ 100 para o período todo

Alimentação $ 1.000 para o período todo

Outros
gastos com roupas, medicamentos, itens de higiene pessoal e 

afins: $ 300 para o período todo
Total aproximado $3100

Qual o valor do Programa de 
Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Valor tão grande que não posso calcular. Foi uma experência 
que pretendo repetir, pois me trouxe mais conhecimento sobre 

como podemos ser melhores profissioanais e de como o 
mundo é vasto, cheio de tantas oportunidades.

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

em que você esteve?

A Universidade de Illinois é uma universidade na qual todo 
estudante deveria estudar. O nível de conhecimento dos 

professores, o preparo dos funcionários, a boa vontade de 
todos e a estrututura do campus foram decisivos para que o 
meu intercâmbio fosse, o mais próximo possível, perfeito.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Perfeita, como tudo o que um estudante necessita para passar 
o dia todo no campus.

Teve algum auxílio da Universidade 
para se registrar, se necessário?

A Universidade de Illinois me ajudou muito, inclusive corrigindo 
meu formulário DS que estava incorreto.
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