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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): Lara Beatriz Carvalho Marins     Período de intercâmbio: 24/07/2017 a 19/07/2018       

Matrícula: 142200014       Curso: Engenharia de Produção       

Telefone: 03532323628       E-mail: larabmarins@gmail.com       

Instituição de destino: Unilibre Seccional Cali      Cidade: Cali       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) 

➢ Dibujo Asistido      

➢ Control Estadistico de Calidad      

➢ Gestion de Calidad      

➢ Gerencia del Talento Humano     

➢ Introduccion a la Investigacion 

➢ Mercadeo Basico 

➢ Diseño de Plantas 

➢ Electiva Profesional III 

➢ Formulacion y Evaluacion de Proyectos 
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
     Sim, equivalente a dois semestres acadêmicos. 
 
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, ajuda por parte da coordenação e do setor de intercâmbio. 
 
3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã? 
x Biblioteca    x Restaurantes/ Lanchonetes 
x Centro Esportivo   ☐ Alojamento 
x Outras: Laboratório 
 
4. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma? 
     No início sim, mas logo foi solucionado com a ajuda dos alunos e professores. 
 
5. Fale sobre a Universidade. 
     Uma universidade privada que conta com muitos recursos didáticos para formação dos alunos. 
 
6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
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     Sim, aprimorei os conhecimentos na língua espanhola e na técnica de engenharia. 
 
 
Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 

     Não, por ser a única aluna estrangeira no ano de 2017. 
 
8. Havia indicação, por parte da Instituição anfitriã, de um aluno para auxiliá-lo (a)? 
     Sim. 
 
9. Você teve mais contato com estudantes nativos ou com estrangeiros? 

     Nativos. 
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
    Os professores foram muito atentos e compreensivos com minhas dificuldades. Sim.  
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 

     Sim, na saída do país. Pedir que incluam a taxa TIMBRE ao comprar as passagens. 
 
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
     Não, mas depois de 3 meses é preciso renovar a permissão de permanência no país. 
 
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros? 
 

DOCUMENTO e FINALIDADE TAXA 

     Carteirinha  0,00     
 
 
 
Moradia 
 
14. Você morou em: 

☐ Alojamento da Universidade/ Instituição 
☐ República 
x Casa de Família 
☐ Apartamento alugado  

 ☐ Individual ☐ Com outro estudante 
☐ Outro:       

  
15. A Universidade oferece Alojamento? É pago ou gratuito? 

     Não. 
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
     Indicação da coordenadora. 
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
     Sim. Casa ampla, com empregada e apenas para estudantes estrangeiros. Avishay, +573218774127. 
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 

     Não. Pagamento no início do mês. 3 meses. 
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19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 

     Muito boa. 
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
     Sim. 
 
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?  
     Bandeja na padaria. Melhor custo-benefício. 
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos 
consumidos. 
     Não. Comida muito parecida com a nossa. 
 
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
     Ônibus. 2000 pesos colombianos. 
 
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?  
     Muito calor todo o tempo. 
 
 
Seguro Saúde 
 
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 

     Assist Med. 
 
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 

     Sim. Dor de garganta. 
 
 
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?    R$ 1 =  800 pesos colombianos.    
 
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$500       

Transporte Local:  R$ 2      R$48       

Alimentação em casa:  R$   5    R$ 150  

Alimentação fora de casa:  R$      8 R$  240     

Luz:  R$   0   

Água:   R$   0   

Gás:   R$      0 

Fotocópia:  R$       R$  10     
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Livros:  R$       R$    0   

Outros:         R$       R$  50     

Total aproximado de gasto mensal: R$      998 

 
 
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. 
    Cidade linda  e turística, muitos pontos a visitar atividades culturais. Cidade de dançar salsa. 
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 

     Ilha San Andrés. Maravilhoso, um paraíso. 
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 

     Cristo Rei, Pance, Lago Calima. 
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 

     Universidade. 
 
Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
     Desenvolvimento pessoal e acadêmico. 
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
     Saudade de casa. 
 
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
     Atividades da faculdade. 
 
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
     Uma oportunidade incrível de crescer e aprimorar meu currículo. 
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
     Aproveite todos os cursos e oportunidades oferecidas pela faculdade. 
 
 
Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), para 
colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
      

Eu sempre quis fazer intercâmbio, era uma paixão que eu tinha desde muito nova e eu nem 
consigo lembrar agora quando essa paixão começou. Nunca tinha escolhido um destino ou o período que 
queria viajar, e confesso, nunca tinha ido atrás de editais de intercâmbio. Até pouco tempo atrás a única 
certeza que eu tinha era que queria fazer um, mas não tinha realizado nenhuma ação para isso. 

Tudo mudou quando comecei a acompanhar os editais de intercâmbio que eram divulgados no 
site da minha universidade,Universidade Federal de São João del-Rei, e essa é uma dica que eu dou 
para quem tem esse mesmo sonho: acompanhem sempre os editais publicados pela área de relações 
internacionais da sua universidade e os sites que tratam disso.  

No ano passado, me inscrevi numa seleção de intercâmbio realizado através de uma parceria 
entre a minha Universidade e universidades da Colômbia. Então mais uma dica: se você tem interesse 
em fazer intercâmbio na Colômbia, procure estar atento a publicação do Edital BRACOL. Fui aprovada 
na seleção e vim fazer intercâmbio na Colômbia no final do mês de Julho. O intercâmbio teve duração de 
um ano e ofereceu uma bolsa mensal em dinheiro local. 
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A Colômbia é linda, as pessoas são super amáveis, adoram festa e são muito carinhosas. Se 
pudesse, ficava por mais tempo, porque a Colômbia é simplesmente encantadora. Eu não sabia falar 
muito o espanhol, que é a língua oficial aqui na Colômbia, mas não foi uma barreira, com pouco tempo 
de convivência você já começa a falar bem. É super tranquilo, basta se esforçar um pouquinho. Depois 
de conseguir esse intercâmbio, não quero mais parar. Esse é só o primeiro de muitos sonhos e Colômbia 
o primeiro de muitos países que ainda vou conhecer. 
 
 

 


