
Qual país você foi? Espanha 

Universidade: Universitat Pompeu Fabra 

Ano de Intercâmbio 2015 

Semestre de 
intercâmbio: 

1° Semestre 

Nível Graduação 

Forma de Intercâmbio CCINT 

Disciplinas cursadas: 
New Topics of Marketing, International Marketing, International 
Economic History, Social Action Strategies e entrepreneurship  

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente. 

Foi, pois cursei dois trimestres. 

Você conseguiu se 
matricular nas 

disciplinas que queria? 
Houve algum tipo de 
auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)? 

Sim, puxei matérias diferentes antes de ir, e quando cheguei prefiri 
cursar outras e foi bem tranquilo trocá-las. 

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas? 

Avaliação escrita e trabalho em grupo. 

Qual era o esquema de 
aulas? 

3 aulas por semana em cada matéria, sendo 2 aulas ministrados por 
um professor e teóricas, e uma vez por semana tinhamos o auxílio de 

outro professor qual tinhamos que sempre apresentar uma fase do 
trabalho pronta.  

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? 

Excelente. Os professores eram dedicados, as aulas continham 
exemplos práticos e os alunos eram engajados. 

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade? 

Professores sempre disponíveis aos alunos, desconto na aula de 
espanhol oferecida pela universidade. 

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela escola 

ou por alunos? Como 
foram? 

Sim, um jantar com as comidas tipícas organizado pela escola 

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos? 

Pela escola 



Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique. 

Estrangeiro na aula de espanhol e nas festas, e nativos nos trabalhos 
em grupo 

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas? 

Eram sempre acessíveis por email ou na sala 

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros? 

Foram bem receptivos e organizados 

Como foi o processo 
para obtenção do visto? 

A escola orientou e foi tranquilo 

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi? 

Sim, fiz o "RG" de lá 

Você morou em: Barcelona 

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar? 

Foi difícil, decidi fechar quando estivesse lá. Fiquei 10 dias de favor 
em casa de brasileiros enquanto procurava apto, não tive suporte 

nenhum da faculdade e a maioria dos intercambistas fecharam antes 
de ir viajar, então foi bem difícil encontrar. Achei em um site de 

apartamentos em que já eram apartamentos com pessoas que tinham 
um quarto disponível para alugar. 

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 
Como os pagamentos 
eram realizados? Era 

necessário permanecer 
por um tempo mínimo? 

Sim, deixei um aluguel de garantia e recebi quando deixei o 
apartamento. Os pagamentos eram realizados no fim do mês para 

uma das meninas responsável pelo pagamento do aluguel. Não tinha 
tempo mínimo pois não aluguei com imobiliária 

Qual a qualidade do 
alojamento em que você 

ficou com relação à 
limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas? 

Muito bom, perto do metrô, tinha meu próprio quarto e meu banheiro. 

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse? 
Sim 

Quando você começou 
a procurar moradia? 

Quando cheguei lá 

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu? 

Porto Seguro 

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

Como foi o 
atendimento? 

Sim. Foi ótimo. 



Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou? 
O inverno na Espanha foi tranquilo e a primavera é quente 

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período? 

De frio e calor 

Alojamento Valor? 300 euros por mês 

Transporte 
105 euros a cada 3 meses (chama T-joven um cartão em que você 

usa o transporte público ilimitado por 3 meses) 

Alimentação 20 euros por semana em supermercado  

Outros   

Total aproximado 700 por mês 

Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, acadêmica 

e profissional? 

Desenvolvimento pessoal e profissional 

Quais os conselhos e/ou 
dicas que você daria 

para os estudantes que 
pretendem ir para o 

mesmo lugar em que 
você esteve? 

Procure bem onde morar, os preços variam muito, e more perto da 
praia. E puxe matérias de outros cursos que são bem interessantes 

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade? 
Excelente  

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário? 

Sim 

 


