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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, foi bem adequada. Não acho interessante fazer muitas 
matérias (além de 4) porque também é necessário tempo para 
viagens e outras coisas que são interessantes fazer quando se 
está em intercambio. Além disso, quando se estuda em outra 

língua, exige-se um esforço maior para compreensão de temas 
aprendidos em aula. 

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

Sim. Tinha feito a matrícula antes de sair do Brasil, mas 
chegando na faculdade havia um prazo em que eu podia 

analisar melhor as disciplinas e fazer qualquer alteração na 
matrícula. A faculdade é bem disposta a ajudar os estrangeiros. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Em geral havia 2 opções: avaliação contínua (com trabalhos, 
provas e atividades ao longo do quadrimestre) e a avaliação 

final (apenas uma prova com todo o conteúdo). Recomendo a 
primeira opção, já que sua nota fica dividida em várias 

atividades, como trabalhos feitos em sala.  

Qual era o esquema de aulas? 
Esquema normal, semelhante ao da FEA. Aulas expositivas, em 
geral com o uso de slides e projetor, e algumas atividades em 

sala. 
Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não. Já tinha bom conhecimento do idioma e os professores 
eram compreensíveis com nossos equívocos

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

As disciplinas eram bem estruturadas e todos os professores 
apresentaram o programa e as regras de avaliação nas 

primeiras aulas. Porém, comparado à FEA, o conteúdo das 
disciplinas é um pouco limitado, já que não se tem o hábito de 

se utilizar diferentes tipos de bibliografia ou visões sobre o 
mesmo assunto, apesar do esforço e disposição de todos os 

professores. 
Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 
Faculdade?

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



Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim. De início todos os estrangeiros foram separados em 
grupos e tiveram mentores designados a apresentar a 

faculdade e sanar qualquer tipo de dúvida. Também foi 
oferecido um passeio de integração (pago a parte) que nos 

levou a conhecer os pontos turísticos de Santander e região, 
promovido pela AEGEE, que é uma espécie de entidade 

estudantil que promove atividades junto com os estudantes 
estrangeiros. Também foram promovidas diversas festas e 

viagens em grupos.  

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Mais com os estrangeiros, pois todos estavam na mesma 
situação, mas também tive amizade com alguns estudantes 

nativos. Havia vários estudantes do programa Erasmus, ou seja, 
vários intercambistas de vários lugares, o que era muito 

interessante. 

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

A maioria muito acessível e com disposição para ajudar. 
Também eram flexíveis com as dificuldades dos alunos 

estrangeiros (por exemplo, precisei que eles adiantassem as 
datas das provas finais excepcionalmente para mim e a maioria 

concordou). 
Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?
Fomos bem recebidos, muitos estudantes da faculdade se 

dispunham a nos ajudar. 

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Bem fácil. Fui ao consulado espanhol de São Paulo com toda a 
documentação. Apenas verificaram tudo, paguei a taxa e 

dentro de alguns dias já estava com o visto. O importante é ir 
com a documentação toda completa, principalmente todos os 

comprovantes de renda. Eu saí do Brasil sem um local certo 
para morar (fiquei um primeiro momento em um Hostel), mais 

isso não foi problema, já que na carta de aceitação da 
universidade estava descrito que esta me ajudaria a buscar 

alojamento. 

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

foi?

Sim.Tive que tirar um documento chamado NIE, que pode ser 
feito em até 1 mês que você entra no país. 

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?

Chegando lá, a faculdade passa vários contatos de pessoas que 
alugam quartos em apartamentos. Eu particularmente não 

gostei de nenhum deles (achei todos velhos e caros), então fui 
buscando no mural da faculdade e até mesmo pela rua nas 

redondezas da faculdade. Encontrei um apartamento bacana 
com 3 quartos onde outros estudantes já viviam. Eu tinha um 
quarto individual, em um apartamento completo, próximo à 

faculdade e não pagava muito. 



Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Tempo mínimo não tinha, mas era necessário pagar 1 mês a 
mais de aluguel no primeiro pagamento como depósito de 

segurança, devolvido ao final. A dona do apartamento vinha 
buscar o dinheiro pessoalmente todos os meses. 

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Era um apartamento completo e mobiliado. A limpeza era feita 
por nós. 

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

Sim. A localização era boa. 10 min da faculdade a pé e não 
muito longe do centro.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Adquiri o da GTA.

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

Como foi o atendimento?
Não precisei. 

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Quando cheguei estava bem quente, calor que durou todo o 
mês de setembro e parte de outubro, e isso foi bom, já que 
Santander é uma cidade de praia. Depois começou a esfriar. 

Apesar de Santander não atingir temperaturas tão baixas, venta 
e chove muito, deixando a sensação térmica bem pior. 

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

De todos os tipos - roupas de verão e inverno. Lá o clima muda 
bastante. 

Alojamento 150 euros/mês

Transporte
Não utilizava muito, mas custava 0,60 euros com o cartão de 

ônibus que se compra e se carrega em bancas de jornal

Alimentação 130 euros/mês
Outros Viagens, festas e outros - variável

Total aproximado 900 euros/mês

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

acadêmica e profissional?

Foi uma experiência de grande valor e que com toda certeza 
agregou não só a meu currículo, como também me trouxe 
amadurecimento. Pude conviver e fazer amigos de várias 
nacionalidades, praticar o idioma e ainda estudar em uma 

universidade com uma visão de mundo distinta da FEARP-USP. 
Isso para mim foi de grande importância. 



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

em que você esteve?

Aconselho primeiramente a ir. Não tenha qualquer dúvida de 
que isso será uma ótima experiência de vida. 

Quanto à morar em Santander, aconselho a primeiramente 
ficar em um hostel e buscar com calma um lugar para morar. 

Há diversas opções com diferentes preços. Se encontrar mais 2 
estudantes também buscando apartamento, daí será 

interessante pois poderão alugar um apartamento inteiro, o 
que sairá mais barato do que alugar um quarto - também 

recomendo viver com estudantes Erasmus, de outros países 
europeus. 

Vá sempre aos eventos Erasmus, se possível, principalmente os 
do início. É uma boa oportunidade para conhecer estudantes na 

mesma situação que você. 
Ah, esteja sempre atento às promoções das companhias aéreas 

low cost (Ryanair), viajar é sempre bom!
Enfim, aproveite muito!

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Excelente. Tudo bem moderno, muito bem mantido e a 
disposição dos alunos. 

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

Sim. A faculdade dá a devida orientação e documentação para 
registro. 
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