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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI 

 
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 
 

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL PARA GRADUAÇÃO 
 
 

Relatório de Intercâmbio 
 
 
Aluno(a): EMANUEL CLAUDINEI DAS NEVS REIS Período de intercâmbio: 01-02-2017 a 20-06-2017 

Matrícula: 152100010 Curso:  COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO 

Telefone:  (32) 991456429 E-mail:  emanuelreis1997@live.com 

Instituição de destino: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Cidade: ARMÊNIA  País: COLÔMBIA 

 

Orientação 1: Além de funcionar como uma forma de Avaliação do intercâmbio realizado por você, este relatório também tem 
como objetivo passar informações aos futuros alunos intercambistas, portanto, solicitamos que você o preencha com 
informações bem detalhadas. 
 
Orientação 2: Após entregar este Relatório à ASSIN você deverá enviar uma foto sua, que será colocada na página da 
Assessoria, junto com o Depoimento solicitado no final deste documento. 

 
 
Disciplinas cursadas: (favor listar) 
 Expresión corporal y de voz 

 Administración 

 Publicidad 

 Comunicación organizacional 

 Psicología 
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
Foi sim, consgui acompanhar todas, cursando algumas que temos no curso na UFSJ, e outras que não 
temos. 
 
2. Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Se não, qual o motivo? Houve algum 
tipo de auxílio por parte da escola a esse respeito (academic advisor)? 
Sim, conseguí uma grade horária que me permitia cursar as disciplinas que eu pretendia de acordo com a 
oferta.  
 
3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã? 

 Biblioteca     Restaurantes/ Lanchonetes 
 Centro Esportivo    Alojamento 
 Outras:       

 
4. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma? 
Não. 
 
5. Fale sobre a Universidade. 
A Universidad del Quindío é a única universidade pública de Armênia. Tem uma infraestrutura muito bacana 
que atende seus alunos dentro da necessidade de cada um. Conta com centro esportivo e aulas que vão 
além do usual fora dos cursos acadêmicos.  
 
6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
Atingiu sim. Esperava que fosse mais complicado, mas me senti bem confortável. 
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Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 
Houve uma no início com todos os intercambistas da cidade, inclusive de outras universidades. Foi bem 
bacana. Nela, aprendemos mais sobre a cultura de cada um em seu país, e mais sobre a Colômbia, 
especificamente na região em que estávamos.  
 
8. Havia indicação, por parte da Instituição anfitriã, de um aluno para auxiliá-lo (a)? 
Não. 
 
9. Você teve mais contato com estudantes nativos ou com estrangeiros? 
Na maior parte do tempo com os estrangeiros. 
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Foi muito tranquila, em relação às aulas no curso eu não encontrei nenhum problema. 
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não houve problemas, mas tive que resolver tudo de maneira autônoma porque a universidade não nos 
auxiliou nessa questão, como havia sido prometido anteriormente. 
 
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Não. 
 
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros? 
 

DOCUMENTO e FINALIDADE TAXA 

Carteirinha estudantil x 

Cartão de refeição no restaurante universitário x 

            

            
 
 
 
Moradia 
 
14. Você morou em: 

 Alojamento da Universidade/ Instituição 
 República 
 Casa de Família 
 Apartamento alugado  

  Individual  Com outro estudante 
 Outro:       

  
15. A Universidade oferece Alojamento? É pago ou gratuito? 
Não, os estudantes moram em casas de família. 
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
A universidade que nos envia o endereço da casa, mas com muito atraso. Recebi o endereço apenas dois 
dias antes de embarcar para a Colômbia, o que me deixou muito preocupado e desconfortável. 
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
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Jamais! A família não pode ser chamada de tutora jamais. Não me apresentaram a cidade, não queriam 
saber como estava a minha daptação, ou se eu estava ou não estava bem. Demoraram entregar a chave da 
casa (tive que pedir), mexiam nas minhas compras de alimentos, eu dormia em um quarto que teve goteiras 
e mofo nas minhas coisas (algumas sem recuperação), os gatos entravam no quarto já urinaram dentro do 
meu armário (que era péssimo, e sem divisões), um par de sapatos meu desapareceu na casa, entre 
diversos outros problemas. Quando o quarto ficou inabitável, o "tutor" me expulsou de casa. A minha sorte é 
que eu havia feito amizade com brasileiros que moravam perto da minha casa e me acolheram até o fim do 
intercâmbio. 
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 
Não. 
 
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Uma casa com problemas de limpeza e higiene. Haviam sete gatos que dificultavam a manutenção da 
limpeza. 
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Cerca de 10 quadras, 15min de caminhada. 
 
21. Havia lavanderia na moradia? Se não, qual a solução encontrada para lavar suas roupas? 
Sim. 
 
 
Alimentação e transporte 
 
22. Onde você fazia suas refeições? Por que fez esta opção?  
Em casa, e almoçava no restaurante universitário a partir da metade do intercâmbio. Porque não havia outra 
opção. 
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos. 
Não, em pouco tempo consegui me habituar. 
 
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
Para ir até a universidade eu ia andando. 
 
 
Clima 
 
25. Quais as condições climáticas que você enfrentou durante o período de intercâmbio e que roupas 
você aconselha que sejam levadas para o mesmo período?  
Na Colômbia não tem estações, cada cidade tem seu clima devido ao relevo. Armênia é vizinha da 
Cordilheira dos Andes, então o clima muda durante todo o dia, alternando entre períodos de chuva, sol, 
nuvens, frio e calor. 
 
 
Seguro Saúde 
 
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 
Affinity. 
 
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 
Não. 
 
 
Custos 

 
28. Qual a moeda local?    Peso colombiano 

 
29. Qual o valor aproximado do dólar americano com relação à moeda local na última semana de seu 
intercâmbio?    US$ 1 = $ 3,010.77 Pesos 
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30. Cite abaixo os gastos que teve e os valores (para alguns itens somente o gasto mensal): 

 
ITEM VALOR UNITÁRIO GASTO MENSAL 

Moradia/Alojamento:   R$ 300000,00 

Transporte Local:  R$       R$ 50000,00 

Alimentação em casa:  R$       R$ 200000,00 

Alimentação fora de casa:  R$       R$ 100000,00 

Luz:  R$       

Água:   R$       

Gás:   R$       

Fotocópia:  R$       R$ 20000,00 

Livros:  R$       R$       

Outros:         R$       R$ 30000,00 

Total aproximado de gasto mensal: R$ 700000,00 

 
 
Informações gerais 

 
31. Fale sobre a cidade onde ficou (com relação a pontos turísticos, restaurantes, bares, teatro, 
atividades culturais) e comente se o local atingiu suas expectativas. 
A cidade é a capital de Quindío, porém é uma cidade média, com população semelhante à quantidade de 
Divinópolis. Faz parte do "Eje Cafetero" (eixo cafeteiro), em conjunto com outras duas capitais vizinhas. A 
região é fortemente marcada pela presença e pela cultura do café. É nitidamente dividida entre norte e sul, a 
partir do centro. O norte, onde morei, é a parte mais desenvolvida da cidade, mais abastada, digamos assim. 
O sul parece outra cidade e é uma zona mais perigosa e periférica. Tudo o que eu fazia era no norte da 
cidade, no máximo no centro, então o deslocamento podia ser caminhando, de ônibus ou táxi e tudo era de 
acesso bem tranquilo. Gostei bastante da região que vivi. 
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 
Sim: San Andrés, Cartagena, Medellín, Bogotá, Cali, Salento, Santa Marta, Filandia, Montenegro, La 
Tebaida, Buenavista, Guatapé. 
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 
Indico todos! Cada um tem sua particularidade. Para quem quem procura uma cidade desenvolvida e 
exemplo de reestruturação, indico Medellín. 
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 
Em casa e na universidade. 
 
 
Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
As experiências, o amadurecimento, o conhecimento, as pessoas que entram e as que saem das nossas 
vidas, os lugares, a cultura, e a percepção de que tudo não é somente aquilo que se vê. 
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
Pra mim, o principal ponto é a solidão, e a ausência de alguém que você tem muita intimidade pra te 
confortar nas dificuldades. 
 
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
A adaptação a uma cultura muito diferente da sua no início. 
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31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
Acredito que por mais dificuldades que enfrentei me vejo como uma pessoa diferente após a experiência do 
intercâmbio em todos os âmbitos. 
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
Pesquisar sobre a cultura, o clima, a alimentação, a moeda, burocracias, e a mobilidade no local. Se tudo te 
parecer confrtável ou adaptável, apenas vá! 
 
 
Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), 
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
Há alguns meses eu fazia uma viagem de mesma duração, porém de ida. O preço pago por sair da zona de 
conforto foi o do medo do que eu sempre quis em toda minha vida: o novo. 
 
O novo passou a me assustar, sabe? Eu que saí de casa fingindo coragem para não preocupar ninguém sem 
necessidade. Tinha 19 anos, e o pé na estrada. Sozinho.  
 
Chegue a Bogotá à noite e minha memória fotografou o azul escuro da noite naquela cidade gelada. Aí me 
dei conta de que tudo aquilo era concreto quando o taxista me levou até a rodoviária ao som de alguma 
música ranchera. A vida já estava em espanhol.  
 
Depoi dali fui para Armênia, por onde vivi os últimos meses. Foram altos e baixos, como as tantas escadas 
que encontrei pela cidade. Fui ser vizinho da Cordilheira dos Andes, e acho que esse é um ponto importante 
para contar para os meus afilhados quando estiverem estudando geografia.  
 
Na Colômbia não há estações do ano, o que me fez falta. Mas em Armênia sim, elas existem e vêm todas no 
mesmo dia, alternando turnos de frio, calor, chuva, sol, e nuvens. Terremotos também, e passei por três 
tremores, mesmo sem ter sentido nenhum. Me pareceu a vida, inconstante.  
 
Aqui postei muito sobre o que conheci nesse intercâmbio. Sempre coisas boas. Para muitos foi uma colônia 
de férias, mas não me importo... Porque nunca, em toda a minha vida, aquele ditado sobre os outros verem 
"as pingas que tomo, mas não os tombos que levo" fez tanto sentido. Inúmeros foram os problemas que 
encontrei em todos os sentidos possíveis. Mas nesse texto não quero falar deles. 
 
Toda as dificuldades me fortaleceram. Passei confiar em quem merecia confiança. No meu pior momento 
dessa jornada encontrei pessoas que não só me estenderam a mão, mas abriram o coração para eu morar. 
E, mesmo distantes, elas sempre morarão comigo. 
 
Percebi mais uma vez que de longe é bem mais fácil amar o Brasil. E que a saudade é como um calo que por 
vezes dói muito, mas que você aprende a conviver. 
 
Muito foram os olhares tortos quando souberam que diferente de muitas pessoas, o meu intercâmbio seria 
para a América Latina, em um país "conhecido" pela guerrilha e pelo narcotráfico. A vocês só deixo a certeza 
de que estão muito equivocados. Por mais problemas que tenha, a Colômbia é o país das pessoas alegres, 
das ruas coloridas, do carinho, da esperança e da boa música. É o país de Gabriel García Marquez, e do 
Nobel da Literatura. Do Atlântico, do Pacífico e da conexão com a América Central. Do café, dos sabores, 
dos esportes, das danças, da cultura e da culinária. Da cabeça erguida mesmo muitas vezes sendo tão 
desprezado. Um país acolhedor e disposto a apagar esses estereótipos que nenhum colombiano se orgulha. 
 
Deus foi muito bom, como sempre. Me iluminou a todo instante. Se apresentou a mim nas paisagens, nas 
pessoas, nas experiências, na fé e na simplicidade. 
 
Essa nação do amarelo, azul e vermelho, agora tem meu apreço para todo o sempre. E eu não teria feito 
nada diferente. Não houve lugar melhor para este capítulo pessoal e profissional.  
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Li um dia que a felicidade está na capacidade de se adaptar. Fui muito feliz como estrangeiro. Vou sentir 
tanta saudade de tudo! Mas é preciso alçar um novo vôo. O tempo passa muito rápido, e não podemos nos 
perder nele. 
 
 


