
Qual país você foi? Alemanha  

Universidade: University of Münster 

Ano de Intercâmbio 2015 

Semestre de 
intercâmbio: 

1º semestre, de verão 

Nível   

Forma de Intercâmbio   

Disciplinas cursadas: 
Marketing Strategy, Services Marketing, Management of Business 

Cooperation, Retail Management, Costumer Management. 

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente. 

Sim, a princípio me matriculei em 5 disciplinas, porém segui conselhos 
do meu coordenador da universidade e acabei optando apenas por 3, 

porém assiti e frequentei umas 6 disciplinas 

Você conseguiu se 
matricular nas 

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

escola a esse respeito 
(academic advisor)? 

Consegui me matricular em todas disciplinas que tive vontade, a 
respeito da Marketing Strategy que é uma disciplina do mestrado foi 

necessário comprovas que estava cursando pelo menos o quarto ano 
na universidade. Logo que cheguei tivemos reunião com nosso 

coordenador e ele nos auxiliou com as escolhas das disciplinas, não 
tive dificuldades. 

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas? 

A disciplina do mestrado foram apresentações, trabalhos e uma prova. 
As outras disciplinas do bacharel foi apenas uma prova no final do 

semestre, todas foram em inglês. 

Qual era o esquema de 
aulas? 

As aulas foram apresentadas pelos professores, algumas 
realizavamos alguns exercícios e a interação com os professores era 

praticado de forma bem discontraída. 

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as provas 
e trabalhos devido a 

problemas com o 
idioma? 

Todas as disciplinas que cursei foram em inglês e não muitas 
dificuldades. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade? 

As disciplinas tem um bom aprofundamentoe não achei que estamos 
distantes da matéria oferecida, os professores vão às aulas bem 

preparados e os alunos tem acesso ao material apresentado na aula 
uma semana antes. A intereção com os alunos é grande e achei bem 

construtivo. 

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade? 

Residência, restaurante universitário, variados departamentos que 
ajudavam estudantes com diferentes dificuldades. 

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela escola 

ou por alunos? Como 
foram? 

Existem as semanas de recepção e a integração com os outros alunos 
estrangeiros é grande, não faltou atividades, eventos ou viagens. 

Foram organizados pelo international office e outros departamentos 
responsáveis. 

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos? 

Escola e alunos 



Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique. 

Com estrangeiros, o maior contato que tive com estudantes nativos foi 
na minha disciplina de mestrado. 

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas? 

Os professores eram acessíveis e disponíveis, aberto e não encontrei 
dificuldade em tirar dúvidas ou conversas. 

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros? 

Os alunos de forma geral são bem abertos, porém como todos 
intercambistas é uma constancia que você se aproximará dos outros 

intercambistas. 

Como foi o processo 
para obtenção do visto? 

O visto pe retirado na própria cidade alemã, e eu tive ajuda de um 
coordenador de um escritório brasileiro situado em Münster. É 

necessario a comprovação de renda, de uma moradia, da matricula da 
faculdade, a data de retorno e um seguro saúde. 

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi? 

O registro é obrigatório na cidade, porém sem dificuldades. Na própria 
universidade durante a semana de recepção é orientado o que é 

necessário ser feito para o registro. 

Você morou em: Residencia estudantil da universidade. 

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar? 

Enquanto estava no Brasil apenas consegui uma moradia longe da 
universidade, onde fiquei por um mês e dividi com outros estudantes. 
Assim que cheguei em Münster, procurei saber a respeito da moradia 
estudantil em um escritório próprio da universidade para auxilar com 

moradias. Encontrei na primeira vez que fui conversar com eles. 

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

necessário permanecer 
por um tempo mínimo? 

Na primeira casa que fiquei foi necessário realizar uma transferência 
internacional, logo após quando mudei para a residência estudantil o 

débito era automática em minha conta de um banco alemão. Não tinha 
preocupações com isto. 

Qual a qualidade do 
alojamento em que você 

ficou com relação à 
limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas? 

Eu tinha meu próprio quanto mobiliado com uma pia, dividia três 
banheiro e três chuveiros com 8 pessoas. Nunca encontrei ninguém 
no banheiro, não teve dificuldades. Dividiamos a cozinha também e 

cada um tinha seu armário. A limpeza era realizada todas as manhas 
dos corredores, cozinha e banheiros. Cada um era responsável pela 

limpeza do próprio quarto, porém os materias de limpezas eram 
disponibilizados. Tudo se mantinha muito limpo. 

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse? 

Eu estava em 10 minutos na universidade. Era bem localizado, 
próximo de mercado, padaria, academia e centro em geral. 

Quando você começou 
a procurar moradia? 

Comecei a procurar com uns 2 meses de antecedência. 

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu? 

Eu adquiri o seguro da Porto Seguro e eles aceitaram lá para tirar o 
visto. Porém um conselho que eu dou é pegar um seguro pelo banco 
por apenas um mês, é mais em conta e na Alemanha você encontra 
seguros alemães por 40 euros mês, e eles preferem que seja feito 

isso. 



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

Como foi o 
atendimento? 

Não utilizei. 

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou? 

Cheguei no final do invero e não sofri muito com isso. Chovia com 
certa frequência e nos dois últimos meses fez muito calor, como 35 
graus, a cidade mantém um clima bem agradável. O noroeste da 
alemanha não é tão frio quanto o sul, pela interferência oceânica. 

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período? 

Conselho realizar compras de roupa de frio lá, é mais barato e com 
qualidades superiores. Levar apenas um casado para chegar, gorro, 
cachecol, luvas e meia térmica. Comprar uma camisa térmica aqui no 

Brasil apenas, pra qualquer ocasião. 

Alojamento Bom, ótima estrutura e limpo. Bismarckalle 49 - 280 euros 

Transporte 
O transporte é bom, e devemos pagar 240 euros (semestre) como 
taxa de transporte e matrícula. Assim podemos nos transportar por 

todo o estado sem nenhum custo.  

Alimentação 
O restaurante tem uma grande variedade de comida, e as comidas no 

mercado não são tão caras também. 130 euros mês. 

Outros 80 

Total aproximado 
Eu consegui manter um custo de vida de aproximadamento 500 euros 

por mês, é possível viver com menos, sem custos de viagens. Com 
aluguel, alimentação, diversão e outros. 

Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, acadêmica 

e profissional? 

A oportunidade de morar em uma cidade com alta qualidade de vida 
não tem preço, os aprendizados de uma nova cultura e de poder se 

virar em um país onde não tem ninguém tem muito valor. 
Academicamente pude conhecer um novo modelo de transmissão de 

informção, com mais interação e me tornei mais crítico e aberto ao 
modelo praticado na USP. Profissionalmente o conhecimento de uma 
nova língua, as ideias que surgem com todo o envolvimento em uma 

nova cultura, você aprende novas soluçãoes e novos modelos de 
empreendedorismo. 

Quais os conselhos e/ou 
dicas que você daria 

para os estudantes que 
pretendem ir para o 

mesmo lugar em que 
você esteve? 

A universidade é incrível, cheia de estudantes e com um clima muito 
leve. A qualidade de vida é bem alta e tudo é realizado de bicileta. 
Conheci outras cidades na Alemanha e me apaixonei por Münster. 

Conselho assim que chegar comprar uma bicileta e aproveitar muito o 
estado, porque tem diversas cidades e eles são bem abertos. 

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade? 

A universidade é antiga e com uma ótima infra-estrurua. Em business 
e principalmente na área de marketing ela é muito tradicional. Está 

entre as 5 melhores universidade alemãs. 

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário? 

Eu consegui uma bolsa do DAAD de 250 euros por 4 meses, foi uma 
aplicação bem simples e um auxílio que a universidade oferece. 

 


