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Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Sistemi politici e relazioni internazionali 

 Business english 

 Analisi semiótica e psicológica del consumo e della pubblicità 

  

  

  

  

  

  

 
2) Houve alteração do plano de estudos original? Você conseguiu se matricular nas disciplinas 
que queria? Houve algum tipo de auxílio por parte da universidade a esse respeito (Academic 
Advisor)? 
Houve, mas por interesse próprio e também pela disponibilidade de horários das matérias. 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
Bastante adequada. Não fui precisando de muitos créditos, portanto fiz as que realmente me 
interessavam e pude me dedicar bastante ao seu conteúdo. O sistema de exames italiano é 
diferente e o aluno é muito mais cobrado do que no Brasil, portanto ter feito poucas matérias me 
ajudou a estudar bem cada uma. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
Sim, pois os professores eram muito preparados e aplicados. Além disso, os alunos são mais 
interessados e as aulas fluiam bem. 
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5) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 

necessárias. 

(   x ) Testes/provas 

(    ) Trabalhos em classe 

(    ) Monografia individual aofinal do período. 

(    ) Monografia em grupo ao final do período. 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

 

6) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 

(  x ) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 

(  x ) Palestras/conferencias de professores convidados 

(  x ) Aulas dialogadas e debates mediados pelo professor da disciplina. 

(    )Outra (especifique): _________________________________________________________ 

 
7) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 

[ x ] Biblioteca    [ x ] Restaurantes/ Lanchonetes 

[  ] Computadores   [  ] Centro Esportivo 

[  ] Alojamento    [  ] Tutor 

[  ] Outras: ___________________ 

 

8) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      (    x  ) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. Acho essencial estudar bem o idioma 

antes de ir cursar a faculdade no exterior. 

 
9) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 
Considero que os professores e alunos são mais aplicados e levam a sério a universidade. Os 

alunos realmente são cobrados para fazer os exames, estudam livros inteiros ao invés de 

pequenos textos como na ECA. Neste sentido, achei o sistema italiano melhor. Mas as matérias 

em si, são equivalentes; 

 

Parte II - Integração 

 
1) Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? 
(   x ) Sim    (      ) Não 
 
Se a resposta for afirmativa, responda: 
a) Quem as organizou? 
ESN Roma – Associação Erasmus formada por estudantes 
 
b) Como foram?  
Excelentes, faziam viagens, eventos, festas, saídas culturais. Excelente preparação para receber 

estudantes, mas é uma organização de alunos, não da faculdade. 

 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
Estrangeiros, erasmus europeus 
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3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Mais formais que o brasileiros, pouco acessíveis em geral, mas tive auxílio quando precisei 

pontualmente. 

 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Nenhum. Única dica é ler bem o que o consulado pede, pois as pessoas deixam passar erros por 

distração e os prazos são curtos. O consulado pede exatamente do jeito que querem, não adianta 

levar documentos mal feitos ou achar que vai passar, porque eles são bem exatos. 

 
2) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha de estudante erasmus 5 euros 

  

  

 
 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

 
1) Você morou em: 

[  ] Alojamento da Universidade/ Faculdade 
[  ] República 
[  ] Casa de Família 
[  ] Apartamento alugado  

  (   ) Individual ( x  ) Com outro estudante 
 
 
a) Havia necessidade de permanência mínima? 
sim, um ano 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
não tive moradia na universidade 

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

 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? ( x   ) Sim   Não (.....) 
 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
em dinheiro 
 
 

Parte V – Clima  
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1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
como fiquei o ano todo, peguei as 4 estações. De -10 graus a 46 graus. Não tive muitos 

problemas com isso, pois já havia morado em lugar frio. 

 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
comprar na Europa, pois é muito mais barato. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
fiz um público e também um privado do Itaú 

 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
em nenhum momento 

 

Parte VII – Custos (Aproximado) 

 
 

Moradia 
R$ 

14500 

Transporte 
R$ 
540 

Alimentação 
R$ 

5000 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 
nenhuma 

Seguro-
Saúde  

700  

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

40 000  

      

 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
A melhor experiência em âmbito universitário. Aprender uma nova lingua, cultura, estudar e viver 
em outro país é enriquecedor. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Estudar o idioma ao menos por dois anos, se planejar financeiramente não so pra vir, mas 
também para ter uma garantia para emergências ou novas oportunidades que surgirem aqui e ter 
bem claro o objetivo do intercâmbio. Roma não é o que se conhece da Europa, é bastante 
bagunçada. Outra coisa, não vir em agosto, pois é muito quente e a cidade esta fechada para 
férias. Podem chegar em setembro. 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
Obrigada pelo apoio e pela oportunidade. Sem o trabalho de vocês, nada disso seria possível. 


