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Disciplinas cursadas:

1) International Business Ethics
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Research)
3) International Strategy Management

4) International Integrations and Europe 
Relations

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, foi de acordo com os Erasmus que conheci.

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

Sim, houve auxílio de um tipo de International 
Office da Universidade de Groningen

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, tutorias (muito interessantes!), 
trabalhos em grupo e trabalhos individuais

Qual era o esquema de aulas? 

Aulas não eram muito importantes em si e 
haviam "palestras" ao lugar de aulas. O mais 
importante era estudar em casa e seguir as 
tutorias, que eram grupos de discussão e 

prática da teoria.Tutorias eram baseadas em 
sistema PBL.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Sim, parte devido ao nível da universidade (que 
é muito maior que o nível da USP) e parte pelo 
nível de inglês, que apesar do meu TOEFL, tive 

alguns problemas para acompanhar tudo

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Boa qualidade de professores e metodologia, 
assunto mais inovadores que tratados na USP 
em Ribeirão, mais "modernos". Porém, muita 

"decoreba" que todos reclamavam nas provas...

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 
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, pela escola e alunos. Tivemos palestras, 
visistas guiadas, festas e integração

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?



Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Estrangeiros, pois estavam na mesma situação 
que eu

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Parcialmente, eles eram muito sistemáticos 
com as regras internas e isso dificultava um 

pouco, não havia flexibilidade nenhuma

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Muito boa! Sem grandes problemas...

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Apenas burocrático, porém tranquilo

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

foi?
Não, a universidade fez isso para nós

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade
Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

Housing Office da univesidade organizou todo o 
processo

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

SIm, pagamento antecipado de 1 mês, 5 meses 
mínimo de estadia

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Bom, mas não excelente

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

Não, 6KM de distãncia, mas usava bicicleta e 
era prazeroso

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
AON

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

Como foi o atendimento?
Não

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Muito frio, entre -10 e +5 na maior parte do 
tempo

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Muitas roupas de frio, as mais resistentes 
possíveis

Alojamento 280
Transporte 100

Alimentação 300
Outros 400

Total aproximado 1000



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

acadêmica e profissional?

Fantástico, aprendi muito inglês, estudei 
business internacioanl, conheci muitos amigos, 

foi excelente em todos os sentidos

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

em que você esteve?

Morem com muitos amigos internacionais, 
porque isso faz muita diferença em todos os 

momentos, para estudar, viajar, viver e se virar 
no exterior, assim todos se ajudam nos 

momentos complicados

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Absolutamente incrível, todo o suporte 
necessário...

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

Sim
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