
País em que esteve: Alemanha
Universidade: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Período de intercâmbio: 2013
Ano 1º semestre

Tipo de Intercambio Graduação
Bolsa International Office FEA-RP

Disciplinas cursadas:

Managing Intercultural Relations (Gestão das Relações 
Interculturais)

Operations and Logistics II (Operações e Logísticas II)
Buchfürung (Contabilidade)

Sustainability, Business Ethics and Corporate Social 
Responsibility (Sustentabilidade, Ética Empresarial e 

Responsabilidade Social Corporativa)

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim. Cada uma das disciplinas correspondem a 5 ECTS, que 
equivalem a uma disciplina de 4 créditos na FEA-RP/USP, ou 

seja, o equivalente a 16 créditos.

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

Sim! A forma de matrícula é bastante interessante. Primeiro o 
aluno frequenta a aula que tem interesse e então só se 

matricula para a prova no final do mês de junho, para realizá-
las em agosto.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Na primeira disciplina mencionada na primeira questão, 
Managing Intercultural Relations, a avaliação foi por meio de 

uma prova (80%) e um seminário (20%). As demais foram todas 
por meio de prova única.

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas semanais.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Apesar de ter o nível de alemão exigido para o intercâmbio, é 
difícil acompanhar disciplinas em alemão, por usar bastante 

termos técnicos e vocabulário diferente do usual em nosso dia 
a dia. Por este motivo, neste primeiro semestre escolhi 3 

disciplinas em inglês, ue tenho mais facilidade e somente uma 
em alemão. Como ficarei mais um semestre, pretendo cursar 

agora mais disciplinas em alemão.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Muito boas! Apesar de a maioria das aulas serem expositivas, 
com exceção de uma disciplina que também houve a 

apresentação de seminários, eram bastante dinâmicas, com 
videos e casos e completas em termos de conteúdo.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, 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, houve! Muito bem organizados, tanto pela escola quanto 
pelos alunos!

Antes mesmo de chegar na Alemanha, já estava em contato 
com minha buddy, que me recepcionou e auxiliou nos primeiro 

dias, como comprar chip de celular, abrir conta em banco, 
contratar seguro saúde, além de se mostrar disponível para 

qualquer outra coisa que precisasse.
Por parte da faculdade, houve uma semana introdutória, com 

três dias de atividades, em que conhecemos a sede da 
faculdade, fizemos um tour pela cidade e recebemos 

orientações de como pagar a taxa de matrícula, inscrever-se 
para as disciplinas, esportes e etc.

Os estudantes também, tanto os próprios alemães quanto os 
outros estrangeiros se organizaram para toda segunda-feira 

realizarmos o stammtisch, um happy hour pelos bares da 
cidade.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Estrangeiros.
Assim como percebemos o que ocorre com os alunos que 

recebemos na FEA-RP, os estrangeiros acabam se aproximando 
mais entre si por estarem na mesma situação, de um lugar 

novo e sem conhecer ninguém.
Os nativos que tive mais contato eram os alunos do próprio 
International Office, que organizavam eventos como bares, 

encontros e esportes.
Um ponto bastante positivo foi o fato de dividir um 

apartamento na residência universitária com outros quatro 
estudantes alemães, sendo dois da mesma universidade, que 

me auxiliavam bastante nas minhas dúvidas em relação a 
faculdade.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Não precisei muito falar com professores fora do horários das 
aulas. Somente uma pergunta ou outra no término da aula.

Todos eles disponibilizaram e-mail para contato.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Como dito nas questões anteriores, extremamente receptivos e 
dispostos a nos auxiliar e interagir.



Como foi o processo para obtenção 
do visto?

O brasileiro que deseja estudar na Alemanha não precisa de um 
visto prévio, mas precisa, ao chegar, reportar-se ao 

departamento de estrangeiros e solicitar uma permissão de 
residência. A princípio bastante simples. Somente ir ao 
departamento, apresentar-se com seu comprovante de 

residência e carta de admissão da faculdade (este processo foi 
bastante simples e auxiliado por um estudante nativo do 

International Office) e depois aguardar uma notificação por 
correio com a data de sua reunião e os documentos que deve 

levar para obter a permissão de residência.
Vale ressaltar aqui algumas dicas muito importantes, já que tive 

alguns problemas burocráticos em minha primeira reunião e 
tive que remarcá-la, já para o prazo fora dos meus 90 dias 
como turista. Os documentos necessários são: passaporte, 

comprovante de capacidade financeira (você deve comprovar a 
capacidade de 679 euros por mês. Há três formas de ser 

comprovado de acordo com o consulado alemão no Brasil e de 
acordo com as instruções obtidas previamente, antes de viajar, 

na faculdade: bolsa de estudos, conta bloqueada de 4.074 
euros para um semestre ou 8.148 euros para um ano, em que 

você só pode sacar 679 euros por mês, ou um documento 
específico que pode ser obtido no consulado ou vice-consulado 

da Alemanha no Brasil. Eu optei pela terceira opção, o 
documento específico, mas não foi aceito por estar no nome de 

meu avô, que segundo as informações obtidas poderia ser de 
qualquer familiar. Acabei tendo que pedir um novo documento 
no Brasil em nome do meu pai e aguardar chegar pelo correio), 
comprovante de matrícula (Na primeira reunião também não 

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

foi?
Já explicado detalhadamente na questão anterior.

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade

Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

Acabei perdendo o prazo para me registrar para a residência 
universitária por uma falha de comunicação com o pessoal da 

faculdade estrangeira.
No fim acabei sendo auxiliado pela responsável pelo 

International Office da faculdade estrangeira por e-mail, ainda 
no Brasil, que foi extremamente prestativa, me alertou da 

possibilidade de não haver mais nenhum quarto, mas mesmo 
assim arrumou um quarto, que a princípio aceitei com certo 
receio, por ser em um apartamento para cinco estudantes, e 

que acabou sendo a melhor escolha. Moro com quatro alemães 
extremamente amigáveis, tenho companhia, pratico alemão e 
inglês e ainda é o quarto mais barato de todas as residências!



Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Fiz o pagamento antecipado, ainda no Brasil, referente a um 
mês de aluguel, mais 250 euros de caução. Após a confirmação 
do pagamento, recebi o contrato por e-mail, assinei e mandei 

digitalizado.
Os demais pagamentos eram realizados por meio de débito em 

conta no início do mês.
O tempo mínimo de permanência é de um semestre.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

A residência é bem elaborada. Possui lavanderia, academia, 
pub, sala de convivência comunais.

Os corredores e escadas não eram muito bem mantidos e 
limpos, mas a limpeza dos apartamentos era de 

responsabilidade de cada morador.

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

Não muito próximo da faculdade, cerca de 25 minutos 
caminhando, mas ao lado de estações de ônibus e trem na 

superfície. Os alunos estrangeiros recebem um ticket da 
prefeitura válido para todos os transportes públicos da cidade 

por 4 meses.
Quando você começou a procurar 

moradia?
O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 
você adquiriu?

Já respondido em questão anterior.

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

Como foi o atendimento?
Ainda não. Espero não precisar.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Por enquanto um pouco de frio no mês de abril e maio, agora 
verão calor. No final do ano a expectativa é de -10º

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Como vim com o pensamento de estudar dois semestres, 
roupas de inverno e verão. Apesar de que mesmo sendo um 

semestre ou outro, o ideal são roupas de inverno e verão, pois 
ainda pega um mês de frio. no primeiro semestre.

Alojamento 152
Transporte 47

Alimentação 150
Outros 200

Total aproximado 550

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

acadêmica e profissional?

Extremante válido para o desenvolvimento acadêmico, pessoal 
e profissinoal.

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

em que você esteve?

Fique a vontade para me contatar e me encontrar 
pessoalmente.



Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Excelente! Salas bem equipadas e conservadas, mesmo 
algumas um pouco mais antigas! Bons computadores e acesso a 

internet por todo o campus.
Mesmo não tendo alojamento próprio da faculdade, a cidade 

conta com um órgão responsável por administrar residências e 
restaurantes universitários, com preços bastante acessíveis.

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

Já explicado detalhadamente na questão anterior.
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