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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Foi adequada considerando que o período que no semestre que 
eu fui já não haviam muitas matérias que eu ainda não havia 
cursado e que mesmo no brasil esse seria o tanto de matéria 

que eu teria que fazer (considerando que tem que deixar 
obrigatória para cursar quando voltar)

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

Consegui. Não houve muito auxílio.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

A Espanha estava implantando um novo método de avaliação 
chamada avaliación continuada. Nela teríamos que comparecer 

a 80% das aulas, realizar trabalhos a cada semana e fariamos 
uma ou duas provas no semestre dependendo do professor.

Qual era o esquema de aulas? 
matérias de duas aulas por semana, uma aula era pra 

apresentação de trabalhos e outra para teoria
Você teve dificuldade para 

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

nao

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

algumas foram boas e outras não. a qualidade de apresentação 
dos espanhóis é muito baixa. lêem a tela e sempre vão com 

papel. Porém parece que esse e o tipo que eles incentivam lá 
(percebi isso pelas notas)

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Restaurante/Lanchonetes, Centro 
esportivo

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim.Foram organizadas pela AEGEE, organização vinculada a 
faculdade mas especializada nos intercambistas europeus. 

Eram interessantes mas bastante desorganizadas.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?



Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Estrangeiros. É consenso.. Os nativos já estão acostumados, 
não interagem muito (fora os da AEGEE). E os eventos que 

frequentavamos também eram divulgados pela AEGEE, o que 
fazia com que sempre houvessem mais intercambistas que 

nativos
Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 
das aulas?

Sim.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Locais não ligavam muito, mas ok. E estrangeiros muito 
receptivos.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Não muito fácil pq o consulado espanhol não disponibiliza 
telefone para tirar dúvidas nem responde a emails além do 

horário de funcionamento ser bem reduzido. Tive que ir uma 
vez lá só pra perguntar se estava pronto.

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

foi?

Sim, a faculdade disse que nós deveríamos. Mas só ficou pronta 
no final de março com validade até o fim de junho. 15 euros.

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?

Dificil. A escola nos deu o contato de 1 apto que era num lugar 
muito escuro e ruim. Tivemos que buscar com imobiliárias, mas 
elas cobravam muito caro do locatário. No fim conseguimos um 
que estava no banco de dados da faculdade e alugamos direto. 

Ele era muito gentil. Comecei a procurar 2 semanas antes de 
chegar só para ter uma idéia já que supostamente o que a 

faculdade disponibilizou era pra ter dado certo.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

um mês de aluguel inteiro antecipado e depois todo dia 13. O 
proprietário ia em casa buscar. fizemos o contrato por 5 meses 

e depois alongamos pra 6.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

ótimo.

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

15 min da faculdade de ônibus e 7 min a pé dos bares e 
baladas. Mas estava bem no centro do comércio. 

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Vital Card

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

Como foi o atendimento?
Não precisei.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Média de 5 graus em fevereiro e marco 13 em abril 17 em maio 
e 20 em junho e julho



Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Todas, mas bem mais de frio do que de calor. Blusas sem 
mangas e shorts quase nunca são usados em Santander, mas 

sim para viajar no verão. Para sair sempre meia calça e um 
sobretudo (melhor e mais barato se comprar lá). Leve guarda-

chuvas ou compre um chegando lá.

Alojamento 200 euros/mes por pessoa
Transporte 10 euros/mes

Alimentação 500 euros/mes
Outros 300 euros/mes

Total aproximado 1000 euros por mes

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

acadêmica e profissional?

Muita. Experiências diversas, contato com pessoas e 
aprendizado todos os dias.

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

em que você esteve?

Melhor 6 meses da minha vida.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Muito boa, porém banheiros um pouco ruins.

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

Eles indicaram que nós deveríamos e passaram o endereço 
além de docs necessários.
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