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Tipo de Intercambio Graduação
Bolsa Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:
Marketing Strategy, Marketing Seminar I "Generating Insights 
Through Data" e Advanced Corporate Finance - todas matérias 

do programa de mestrado.

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, somadas totalizaram 30 créditos ects, como exigido pelo 
programa de mérito acadêmico.

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

Sim, sem problemas. A nossa academic advisor era muito 
prestativa e atenciosa.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Advanced Corporate Finance:  prova
Marketing Strategy: prova, seminário, trabalho em grupo e 

individual
Marketing Seminar I: trabalho individual.

Qual era o esquema de aulas? 
6 semanas de aula de cada disciplina, com carga horária de 
aproximadamente 60 horas. Exceção: marketing seminar. 1 

aula e reuniões com orientador.
Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

No começo sim, mas acredito que consegui contornar bem a 
situação.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Nivel 3,5 - numa escala que 5 seria ótimo em termos de 
conteúdo. Grau de dificuldade relativamente alto, mas passível 

de aprovação. Acredito que para atingir a "média" para 
aprovação aqui seja mais dificil do que na USP.

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. Foram organizadas entre alunos e a propria universidade. 
Não participei de todas as atividades, mas tinhamos encontros, 

churrascos, excursoes, etc.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Mais com estrangeiros. Os alemães, no geral, são meio 
fechados e, ao meu ver, muito ingênuos, portanto não 
conseguia manter um diálogo muito aberto com eles. 

Entretanto, alguns que já realizaram intercambio para paises 
latinos, são muito mais receptivos e abertos a novas ideias.



Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Não tive muito contato com professores fora das aulas, 
pareciam meio distantes.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Muito boa, não tive problemas com estes. O brasileiro é muito 
bem visto aqui - exceto em "baladas", onde há preconceito 

contra latinos.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

O processo é bem rápido. Deve-se registrar na cidade (levar o 
"contrato" de locaçao do quarto e a carta de aceitação da 
universidade + passaporte) em um local especificado pela 

universidade. Depois, apos registrar-se na cidade, ir no 
escritorio da policia federal e dar entrada no visto. Sem 
problemas, muito rápido. Vale entrar em contato com o 
Luciano Sales - mentor do Ciencias sem Fronteira aqui. 

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

foi?

Sim, muito fácil, sem problemas algum. Mencionado da 
pergunta acima.

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?

Foi um pouco complicado. Encontrei num site de moradias - 
http://www.wg-gesucht.de/wg-zimmer-in-

Muenster.91.0.1.0.html - onde enviei email e consegui um 
quarto. Enviei mais de 20 emails até conseguir. Comecei a 

procurar 3 meses antes.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, paguei antes de vir a primeira mensalidade mais um 
deposito (em caso de danos). O tempo é de aproximadamente 
um semestre em todos os lugares. O aluguel era na casa de 330 
euros por mês, somado a algumas contas que poderiam surgir. 

Além do deposito inicial de 200 euros.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Muito bom. Moravamos em 3, eu tinha meu proprio quarto e 
os dois alemães que moravam comigo eram bem limpos e 
organizados. Tinha cozinha ampla (com fogao, microondas, 

maquina de lavar e outros utensilios), sala de tv (com inclusive 
projetor) e um quarto individual todo mobiliado, com internet. 

Além disso, contava com maquina de lavar roupas.

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

Sim, cerca de 10 minutos de tudo (de bicicleta). De onibus, 
quase 1h - o transporte público é bom, mas é "complicado". 
Muita volta, Para quase tudo tem-se que fazer "baldeação".

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Sim. Adquiri o Porto 365 ouro - mais barato.

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

Como foi o atendimento?

Sim. Foi muito bom. Liguei para uma central no brasil (de 
graça), expliquei os meus sintomas, em duas horas já haviam 
marcado uma consulta pra mim. Além disso, tinha a opção de 
receber um médico em casa. Não desembolsei 1 euro sequer.



Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

No começo, foi bastante frio, neve e vento (cerca de -10°C 
todos os dias). Depois, de abril em diante, o clima deu uma 

melhorada, fazendo temperaturas médias de 22°c.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Casacos de frio ( 1- obviamente), um sapato bem quente, jeans. 
Goro, luvas e um segundo casaco, vale a pena comprar por 

aqui.
Alojamento 340 euros

Transporte
220 (o semestre, a vontade - inclusive trem por todo noroeste 

alemao)
Alimentação 300 euros

Outros 150 euros
Total aproximado 750 a 850 euros

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

acadêmica e profissional?

Muito grande. Uma experiência indescrítivel e uma vontade de 
voltar e "erguer" o Brasil que não tem tamanho.

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

em que você esteve?

Tenham um conhecimento básico de alemão, será muito mais 
fácil sua vida. Eu não tinha, e tenho pouco hoje, mas já é 

melhor que nada.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Muito boa. Bibliotecas completas, computadores de última 
geração, facilidade para xerox e scanner (maquinas em todos os 

corredores), salas de aula grandes e em formato auditório.

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

Sim, o seu "buddy" pode lhe ajudar com isso.
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