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A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Acredito que foi adequada sim, tinha no total de  24 créditos 

ECTS...poderia ter escolhido mais uma ou duas matérias sem 

problemas de sobrecarga.

Mas da maneira que foi acredito que pude tirar mais proveito de 

cada uma delas 

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da escola a 

esse respeito (academic advisor)?

Sim, me matriculei em todas que queria, acabei inclusive 

trocando uma matéria depois da primeira semana de aula 

porque não tinha gostado dela. 

O international office deles foi extremamente solícito neste 

caso, dando uma grade de matérias que poderia escolher e 

realizando a mudança mediante a aprovação da nossa tutora 

(uma professora da universidade, que perguntou o porque da 

mudança e aprovou).

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas? 

As disciplinas funcionam no esquema de avaliação contínua, 

onde são realizados apresentações de trabalho durante o 

desenvolvimento da matéria com um peso de metade da nota 

final em grande maioria delas e peso de 100% em uma das que 

eu cursei.

Existem provas também, uma na metade do curso e uma no final 

dele.

Qual era o esquema de aulas? 

As aulas eram expositivas, muito semelhantes as da FEA-RP, mas 

havia algum tempo para exposição de todos os trabalhos.

A disciplina de Modelos de Negócios y estratégias web funcionou 

de maneira inversa, onde o professor nos estimulava a 

desenvolver os conceitos durante a aula e no final 

apresentavamos o que tinhamos concluido, no fim ele amarrava 

os conceitos e explicava o conteúdo.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Não

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?

Uma disciplina não gostei dos professores (eram 2) e de como foi 

conduzida, as outras foram bem tranquilas de acompanhar, 

embora exigiam bastante em trabalhos e provas.

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, houve nos 3 primeiros dias uma explicação da faculdade e 

um tour pela mesma mostrando as facilidades e estrutura. Além 

disso, foi organizada uma viagem de um dia a cidades cercanas 

para mostrar mais da cultura lucal.

Foram organizadas pela própria faculdade com a participação de 

alguns alunos.

Fundamentais para integração com os outros intercambistas e 

ambientação na cidade

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Com estrangeiros, acredito que os espanhóis do norte em geral 

são um pouco mais fechados, mas no fim acabei fazendo 

amizade com alguns.

Durante as aulas em uma matéria era incentivado grupos 

aleatórios aproximando os estudantes que não se conheciam.

Mas com estrangeiros era mais prático, os latinos principalmente 

pela proximidade cultural foram os que eu mais me aproximei, 

ajudando a treinar o espanhol também."

Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Muito boa, eles sempre se disponibilizavam a tirar dúvidas e 

falar um pouco mais devagar, algumas vezes adequavam os 

horários de apresentação ao dos alunos estrangeiros e desde 

que marcasse hora por email sempre nos atendiam fora das 

aulas.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Muito boa, sempre tentavam ajudar e perguntavam como era o 

país

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

Não foi burocrático, só tive que marcar uma hora no consulado e 

comparecer com os documentos listados no site e cópias de 

cada um deles, se não me engano menos que 10. Em uma 

semana estava pronto o visto.

Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Não, pois fiquei apenas por 6 meses 

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?

A moradia foi conseguida por meio de uma startup da 

universidade chamada Emancipia, que facilita todo o processo 

de locação disponibilizando quartos de apartamentos em um site 

com o valor do aluguel e dos gastos (luz energia e internet) pré 

definidos sendo pagos diretamente a eles que pagavam as 

contas depois. (atitude bem interessante, me disponibilizo a 

conversar mais sobre isso caso seja do interesse de vocês)

Comecei a procurar 2 meses antes de ir mas fechei faltando 1 

mes, o contato veio pela própria universidade.



Foi necessário um pagamento 

antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 

permanecer por um tempo mínimo?

Tive que fazer um depósito via Pay Pal para garantir a vaga, esse 

valor ficou como calção, quando cheguei paguei 2 meses de 

aluguel no banco e depois quando sai esse calção me foi 

devolvido.

Como o contrato foi assinado com essa entidade foi feito pelo 

tempo da minha estadia lá, de 06 meses.

Qual a qualidade do alojamento em 

que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 

oferecidas?

ótimo, muito novo o apartamento e muito bem localizado com 

tudo próximo

Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?

estava a 700 metros da faculdade, 200 metros de 

supermercados farmácias bancos padarias e 1 km da praia, além 

de estar a 1,5 km do centro, onde tinham as festas, bem prático 

para caminhar pela cidade...único problema eram as subidas e 

descidas

O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Porto seguro world prata, não tenho certeza sobre o nome, mas 

cobria o tratado de Schengen

Você precisou usar o seguro saúde 

durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Não precisei utilizar

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou? 

"A cidade tem bastante chuva durante o período de outono 

inverno e tempo relativamente frio (entre 8 e 18 graus) depois 

na primavera e verão fica mais quente (15 a 30) mas foi bem 

tranquilo em geral, só ventava muito.

Quando não chovia era um ótimo tempo."

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

"Uma jaqueta impermeável para andar na cidade já que guarda 

chuva não serve para nada devido ao vento.

E roupas para frio (não extremo) calça jaqueta moletom.

E algumas roupas de calor, pois há praia na cidade, bermudas e 

camisetas são sempre bem vindas."

Alojamento 270 euros

Transporte 0 - andava muito por lá

Alimentação 180

Outros 250

Total aproximado 700

Qual o valor do Programa de 

Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Acho que será de fundamental importância pelo fato de 

experienciar uma nova cultura e da maturidade que decorre de 

tudo que se é experenciado lá.



Quais os conselhos e/ou dicas que 

você daria para os estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

"Acredito que a cidade de Santander é muito boa para fazer 

intercambio, ela é pequena porém tem tudo o que é necessário 

para se divertir, seja aberto para fazer amizades e saia de casa 

mesmo com um pouco de chuva.

Além disso, a cidade é extremamente bonita, varias praias e 

paisagens que devem ser apreciadas e é de facil comunicação 

com cidades maiores e aeroportos internacionais nela e 

próximos (Bilbão).

A universidade em si é bem interessante e se você souber 

aproveitar ela pode ter um semestre bem bacana por lá"

Como você avaliaria a infra estrutura 

da Faculdade?

Muito boa a estrutura da faculdade, acredito que não deve em 

nada a USP...os prédios eram bem localizados na cidade e 

continham todas as facilidades necessárias (sala de 

computadores, de estudo, biblioteca própria, ginásio , academia)

Teve algum auxílio da Universidade 

para se registrar, se necessário?
Não precisei me registrar.


