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A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Sim, foi adequada pois tive tempo para estudar, fazer os 

trabalhos e ter vida social, melhorando muito meu nível de 

inglês.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da escola a 

esse respeito (academic advisor)?

Sim, não tive problemas.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, trabalhos individuais e em grupo, presença e 

apresentações.

Qual era o esquema de aulas? Apresentação de Slides.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Sim, mas nada absurdo. Tudo dentro do imaginado.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
Muito boas, aprendi muito.

Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 

Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo

Houve atividades de recepção/ 

integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 

pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Não, sem nenhuma apresentação.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Com os estrangeiros por serem os primeiros a me acolher, 

porém no final a proporção entre nativos e estrangeiros era a 

mesma.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Muito receptivos e dispostos a ajudar.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Assim como os professores muito receptivos e dispostos a 

auxiliar no que fosse preciso.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?
Fácil, não tive nenhum problema.



Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Não tive.

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade

Como foi o processo para conseguir 

moradia? Como você conseguiu o 

contato? Quando você começou a 

procurar?

Comecei a procurar muito antes, tive que me inscrever pela site 

da universidade com 5 meses de antecedência. 

Foi necessário um pagamento 

antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 

permanecer por um tempo mínimo?

Sim, foi necessário pagar o deposito de segurança antes e 

chegando lá pagar a moradia já.

Qual a qualidade do alojamento em 

que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 

oferecidas?

Razoável, mas muito tranquilo para morar.

Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?
Era anexo a faculdade.

O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Adquiri o meu plano (sul america) porém com cobertura 

internacional

Você precisou usar o seguro saúde 

durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Não necessitei

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou? 
Extremo frio

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Muita roupa de frio, caso seja o semestre de inverno.

Alojamento 1765 dolares canadenses

Transporte Não me recordo

Alimentação 1475 dolares canadenses

Outros 2500 reais de passagem

Total aproximado 6 mil dolares canadenses para 4 meses

Qual o valor do Programa de 

Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Aprender a fundo outro idioma, outra cultura, sobreviver longe 

dos conhecidos numa situação  muito diferente da usual e morar 

num clima completamente hostil e  aprender a lidar com isso.



Quais os conselhos e/ou dicas que 

você daria para os estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Ficar no alojamento,  sempre bem agasalhado, cuidado com o 

dinheiro porque tudo acaba custando caro, não esquecer de dar  

gorjeta para os serviços,  cuidado com o frio porque não é 

brincadeira,  tentar se enturmar com os nativos  assim como 

com os estranheiros.

Como você avaliaria a infra estrutura 

da Faculdade?
Muito boa infra estrutura.

Teve algum auxílio da Universidade 

para se registrar, se necessário?
N/A


