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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Foi adequada. Como foi com a Bolsa USP, era exigência cursar 
no mínimo 30 ECTS. Normalmente, os intercambistas fazem 
menos que isso, mas não acho que tenha sido puxado. Foi 
tranquilo, tanto o conteúdo, como os horários das aulas 

distribuídas na semana.

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

Sim. Na Universidad de Cantabria, você se matricula nas 
disciplinas que quer cursar daqui no Brasil, antes mesmo de ir. 
Mas, quando as aulas começam, os alunos tem cerca de 1 mês 
para "corrigir" a matrícula. Ou seja, podemos assistir as aulas 

que temos interesse e depois resolver se vamos cursar ou não. 
Lá eles tem a Oficina de Relações Internacionais, que é como o 
International Office daqui da FEA. Eles sempre ajudam quando 

você precisa, tanto em questões acadêmicas, como para 
encontrar moradia.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Houve bastante trabalhos em grupo em que tive que 
apresentar o trabalho na frente da sala. Como lá tem bastante 

intercambistas de todos os lugares do mundo, fica mais fácil pra 
quem não domina o espanhol.

Qual era o esquema de aulas? 

Os professores não cobram presença, não tem lista, chamada, 
nada. Mas as aulas sempre têm bastante alunos. Normalmente 

eram 2 aulas por semana de cada matéria. As aulas 
normalmente eram apresentadas em slides, que eram enviados 

por e-mail depois.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

No começo era mais difícil acompanhar, porque eles falam 
muito rápido, mas depois você se acostuma e fica fácil 

entender. Os seminários que tinham que ser apresentados para 
a sala toda eram mais difíceis, por questão de nervosismo e 

ansiedade. Mas, como sempre havia muitos intercambistas, era 
mais descontraído.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Eu gostei das disciplinas, mas acho que aqui na FEA a gente é 
mais exigido. Não eram fáceis, mas (pelo menos as matérias 

que eu cursei) não exigia muito esforço.

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?

Assim que começaram as aulas, houve um programa de 
recepção para os alunos estrangeiros. Nos levaram para um 
tour pela cidade e para outras 2 cidades da região. Tem uma 

organização que se chama AEGEE, que organiza viagens, festas 
e outras atividades para os intercambistas. Achei isso muito 

legal. Ao longo do semestre, a gente fez 3 viagens pela Espanha 
mesmo.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Muito mais com estrangeiros. Os espanhóis não se 
"misturavam" muito. Tanto na faculdade, como em festas, 

havia muito mais integração com outros estrangeiros.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Os professores não davam atenção especial para alunos 
estrangeiros, até porque eram muitos e não fazia sentido dar 
atenção especial para aproximadamente metade da sala de 
aula. Eles tem a sala de atendimento e os horários que os 

alunos podem procurá-los. Além disso, você pode entrar em 
contato por e-mail.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Os alunos locais não faziam muita questão de se aproximarem, 
mas também não trataram ninguém mal. Eles só ficavam mais 
"na deles". havia muito mais integração entra os estrangeiros.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

O processo para a obtençao do meu visto durou cerca de 2 
semanas, mas é bom não contar que ele vai sair nesse tempo. 
Costuma demorar mais, até 1 mês. Não foi muito burocrático, 
eles pedem todos aqueles documentos necessários, mas não 

ficam fazendo perguntas, questionando nada.

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

foi?

Na Espanha, para quem é brasileiro a vai ficar menos de 6 
meses, não é necessário fazer o NIE (Número de Identificação 

Estrangeiro), mas quem quer, pode fazer (até 1 mês depois que 
chegou no país). Para aqueles que vão ficar mais que 6 meses, 

esse documento é obrigatório. Como eu fiquei pouco mais de 5 
meses, eu não fiz.

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?

Na semana que eu cheguei, fiquei em um hostel. Não é dificil 
encontrar moradia, a própria faculdade tem vários contatos. Eu 
peguei o contato de um apartamento que as alunas da FEA que 
tinham ido no semestre anterior tinham alugado e fiquei por lá 

mesmo. Dividi o apartamento com mais 3 meninas.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Para alugar um apartamento, eles cobram uma "fiança", que 
normalmente é o valor de um mês de aluguel e que é devolvido 
quando você sai do apartamento, caso esteja tudo do jeito que 

estava antes. A gente fez um contrato, mas o dono do 
apartamento era bem flexível quanto as datas, foi muito 

tranquilo.



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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

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

Eu optei por morar no centro da cidade. Não fica perto da 
faculdade, mas é tranquilo ir a pé e tem onibus toda hora. 
Preferi o centro porque tem mais facilidades. Muita gente 
morava perto da faculdade. Lá os apartamento eram mais 

novos e as vezes mais baratos, mas não tem muito o que fazer 
por lá, além da faculdade.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?

Eu fiz o seguro saúde da Porto-Seguro. Quando eu fui tirar o 
visto, eles disseram que não gostam desse seguro, que não é 
bom, etc, e tentaram me vender o seguro espanhol (Mapfre), 

como eu não precisei utilizar o meu seguro, não sei se ele 
realmente não era bom, ou só estavam tentando me vender o 

deles.

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

Como foi o atendimento?
Não precisei usar.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Em Santander chove muito, quase todos os dias. Como é uma 
cidade litorânea, o clima não é muito severo para quem está 
acostumado com o Brasil. No inverno, a temperatura chega a 

uns 5, 8 graus, mas acaba parecendo menos por causa da chuva 
e do vento. Claro que é bem frio pra quem não tá acostumado, 
mas comparado com outros lugares da Europa é bem tranquilo.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Quando eu cheguei, ainda estava no verão. As pessoas iam a 
praia e se usava roupa de calor mesmo (25 graus era o auge do 
calor). No final do ano, chove mais e faz mais frio. É preciso ter 
um guarda-chuva, sem dúvida e ter um casaco impermeável é 

aconselhável também.

Alojamento

Eu morei em um apartamento de 4 quartos, junto com mais 3 
meninas. O aluguel ficava 160 euros/mes por pessoa. A conta 

de energia era bem cara, a gente pagou cerca de 180 euros 
cada uma para um periodo de 4 meses.

Transporte
Eu não gastava muito com transporte, pois era tranquilo ir a pé 

para a faculdade. Gastava em torno de 20 euros/mês.

Alimentação

Eu comia sempre em casa, era mais barato e os restaurantes na 
Espanha não servem almoço como a gente está acostumado, 

eles comem mais lanche, não comida. No mercado, eu gastava 
cerca de 100 euros/mês.

Outros



Total aproximado
Contando todas as despesas, em Santander eu gastava cerca de 
400, 500 euros/mês. Mas eu viajava todo mês, então no total, 

gastava bem mais que isso.

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

acadêmica e profissional?

Foi uma experiência imensurável. Nem sei descrever o quanto 
eu aprendi e cresci nesses 6 meses. Recomendo a todo mundo 

que tenha uma experiência desse tipo.

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

em que você esteve?

Não me arrependo de ter escolhido Santander. Procure saber 
mais sobre a cidade, os costumes antes de você ir para não ter 

nenhuma surpresa desagradável quando chegar lá. Por 
exemplo, Santander não é uma cidade grande, tem cerca de 
200 mil habitantes, é uma cidade bem tranquila. Tenho uma 
amiga que foi para Madrid, que já é uma cidade muito maior, 
muito mais agitada e com um custo de vida muito mais caro. 

Na hora de escolher, você tem que pesquisar e colocar na 
balança tudo o que você quer e procura.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

A infraestrutura é muito boa. O prédio da faculdade é novo, 
oraganizado e possui aquecedores em todos os corredores 

(para o inverno). Tem também um ginásio, quadras, academia a 
disposição para os alunos (tem que pagar uma taxa para poder 

usar).

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

A Universidade explica o que você tem que fazer, te dá o 
endereço e os documentos necessários que você tem que levar. 

Fora isso, nada.
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