
Qual país você foi? Madrid, Espanha 

Universidade: Francisco de Vitória 

Ano de Intercâmbio 2015 

Semestre de 
intercâmbio: 

Primeiro 

Nível   

Forma de Intercâmbio Bilateral 

Disciplinas cursadas: 6 disciplinas 

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente. 

Sim, não foi uma carga horária muito exigente, nem muito tranquila. 

Você conseguiu se 
matricular nas 

disciplinas que queria? 
Houve algum tipo de 
auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)? 

A escola deu o suporte necessário para realizar a matrícula. 
Entretanto, algumas disciplinas não podíamos nos inscrever, eram 

somente para alunos Espanhóis. 

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas? 

Provas e trabalhos 

Qual era o esquema de 
aulas? 

Semanais. Algumas matérias duas vezes e outras uma vez por 
semana 

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as provas 
e trabalhos devido a 

problemas com o 
idioma? 

Sim, no começo tive dificuldades para entender as aulas em espanhol, 
devido à rapidez com que os professores se comunicavam. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade? 
Boas 

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade? 

? 

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela escola 

ou por alunos? Como 
foram? 

Sim, a universidade organizou algumas integrações. Inclusive uma 
graduação, no final do curso. 

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos? 

Escola 

Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique. 

Estrangeiros, os nativos não se comunicavam muito com os 
estrangeiros. 



Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas? 

Foi muito boa, me ajudavam sempre que necessário 

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros? 

Não muito boa 

Como foi o processo 
para obtenção do visto? 

Um pouco burocrático, mas tranquilo 

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi? 

Não 

Você morou em: Madrid, Espanha 

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar? 

Foi complicado, pois fui para Madri sem lugar para morar. Cheguei lá 
e não conseguia encontrar um apartamento adequado. Mas com ajuda 

da faculdade, foi possível encontrar um apartamento com outros 
estudantes. 

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 
Como os pagamentos 
eram realizados? Era 

necessário permanecer 
por um tempo mínimo? 

Tive que deixar uma fiança e não tinha tempo mínimo de estadia. 

Qual a qualidade do 
alojamento em que você 

ficou com relação à 
limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas? 

Moderado 

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse? 
Não, faculdade é muito afastada do centro de Madri 

Quando você começou 
a procurar moradia? 

Quando cheguei 

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu? 

Porto seguro 

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

Como foi o 
atendimento? 

Sim, foi tranquilo. Liguei na central do Brasil e me ajudaram 

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou? 
Frio e calor 



Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período? 

Para todas as estações 

Alojamento   

Transporte   

Alimentação   

Outros   

Total aproximado   

Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, acadêmica 

e profissional? 

Muito importante, proporciona grande crescimento pessoal. 

Quais os conselhos e/ou 
dicas que você daria 

para os estudantes que 
pretendem ir para o 

mesmo lugar em que 
você esteve? 

Procurar moradias com antecedência. Todos os intercambistas já 
chegam na época de aulas com moradia 

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade? 
Ótima, o metro de Madri é muito bom 

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário? 

  

 


