
País em que esteve: Espanha
Universidade: Universidade da Coruña

Período de intercâmbio: 6 meses
Ano

Tipo de Intercambio
Bolsa

Disciplinas cursadas:

Comunicación Empresarial
Economia de la empresa: dirección y Organización

Distribucción Comercial
Inglés empresarial

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim. Achei que a quantidade de disciplinas foi adequada, pois 
elas possuim bastante trabalhos para serem apresentados ao 

longo do curso.

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

Sim, eu me matriclule iem todas as disciplinas que queria. A 
universidade dá ao aluno um período de um mês para 

frequentarmos todas as aulas que quisermos e só depois desse 
período exige que sejam deifinidas permanentemente as 

disciplinas que iremos cursar no semestre.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Todas as disciplinas tiveram exercícios durante as aulas, 
trabalhos em grupo, apresentação de seminários e provas.

Qual era o esquema de aulas? 

As aulas eram semanais. 
Na matéria de economía de empresas faziamos exercícios toda 

aula, e apresentamos um trabalho prático.
Nas aulas de distribucción tivemos que apresentar dois 

trabalhos em grupo.
Nas aulas de inglés empresarial fazíamos muiots exercícios e 

havia bastante coversação e participação dos alunos.
Nas aulas de comunicación empresarial faziamos muitos 

exercícios em sala.
Em todas os professores faziam uso de ppt.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Com relação ao idioma não tive nenhum problema.



Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

A disciplina de comunicación empresarial é bastante 
interesante e pude aprender muito sobre as estratégias das 

empresas espanholas. 
A disciplina de Economía da empresa foi muito boa, pois 

fazíamos casos práticos todas as aulas e a professora gostava 
muito da participação dos alunos e de debates.

Nas duas disciplinas os professores davam assitência extra aos 
intecâmbistas.

Na disciplina de distribucción comercial haviam muitos 
exemplos de empresas espanholas durante as aulas.

A matéria de inglés empresarial é fraca e a professora não dava 
nenhuma assitência aos intercambistas.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, 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. Teve uma recepção para os intercambistas organizada pela 
universidade. Foi uma apresentação da universidade e das suas 

organizações estudantis.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Sim, porém muito pouco. Haviam muitos intercambistas e você 
acaba tento mais contato com eles.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Alguns professores davam bastante apoio aos intercambistas, 
outros porém, não davam nenhum apoio.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Os alunos eram bastante simpáticos e dispostos à ajudar.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Foi simples, porém demorado.
Vá com antecedência.

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

foi?
Não.

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?

Eu comecei a procurar moradia quando cheguei em La Coruña. 
Eu consegui o contato das pessoas com quem morei com os 
outros estutantes da FEA que foram no semestre anterior.  A 

universidade não dá apoio para encontramos moradia.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Como eu fiquei com um quarto vago que tinha em um 
apartamento que já estava alugado, pagava apenas os aluguéis 

e as contas mensalmente.



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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Como aluguei um quarto em um apartamento com duas 
meninas e um menino, dividíamos as tarefas da casa e o 

apartamento era bastante limpo e confortável, além de ser 
perto do centro e de um ponto de ônibus para ir para qualquer 

lugar da cidade.

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

A universidade é afastada da cidade, então temos que ir de 
ônibus, mas minha casa era do lado de um ponto de ônibus, 

duas quadras da praia e três quadras do centro.

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 tive que utilizar.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Um clima agradável entre 15 e 25 graus, porém bastante 
chuvoso.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas de frio para o começo e roupas de praia para o final do 
período.

Alojamento 300 euros
Transporte 0,75 cada passagem de ônibus

Alimentação 200
Outros 500

Total aproximado 1500

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

acadêmica e profissional?

Cresci muito como pessoa pela convivência com uma cultura 
diferente da minha, aprendi muito bem o espanhol e aprendi 
bastante na universidade, principalmente sobre as empresas 

espanholas.

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

em que você esteve?

Morem perto do centro, pois a faculdade é afastada de tudo.
Tem um cartão de biscicleta que você pode fazer que custa 30 

euros por ano e pode utilizar as bicicletas que ficam 
espanhadas por toda a cidade.

Para quem gosta de praticar esportes a academia tem preços 
bem mais baixos que no Brasil.

A ryanair é uma ótima opção de companhia aérea lowcost para 
viajar para outros países.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Excelente

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