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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): CAMILA NOLASCO DOS PASSOS Período de intercâmbio: 26-01-2017 a 28-06-2017 

Matrícula: 121850035 Curso:  ARQUITETURA E URBANISMO 

Telefone:  32 998109113 E-mail:  cnolascoarq@gmail.com 

Instituição de destino: Universidad del Quindio 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) 
 Introducción a la imagen digital 

 Dibujo Digital 

 Taller de diseño y arte digital 

       

       
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim, a escolha por cursar três matérias foi adequada pois me permitiu aproveitar ao máximo cada uma, 
podendo me dedicar aos trabalhos extra classe e administrar meu tempo para desfrutar de toda a 
infraestrutura oferecida pela universidade anfitriã, como as "clases culturales", das quais pude cursar "yoga" 
e "origami", cursos que contribuíram para minha formação pessoal e me permitem aplicar os conhecimentos 
adquiridos em outras áreas do meu curso. 
 
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. A matrícula foi realizada sem grandes empecilhos junto à coordenadora de curso. 
 
3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã? 

 Biblioteca     Restaurantes/ Lanchonetes 
 Centro Esportivo    Alojamento 
 Outras: Vale transporte 

 
4. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma? 
Não. Os professores se mostraram atentos e procuravam falar mais devagar, de uma maneira bem clara. E o 
vocabulário foi sendo expandido gradualmente com o tempo e leituras realizadas. 
 
5. Fale sobre a Universidade. 
A Universidad del Quindio é uma instituição que se destaca pela infraestrutura robusta que exibe, ofertando 
cursos extraclasse de valor cultural, artístico e outros, valorizando conhecimentos que vão além da sala de 
aula, como classes de yoga, origami, xadrez e dança, além de investir e incentivar a prática de atividades 
esportivas, com piscina, quadras, campo e academia livres para uso dos estudantes. Oferece aos alunos 
tecnologia de ponta no que se refere à produção de trabalhos digitais e artísticos, cursando disciplinas no 
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curso de Artes Visuais pude constatar isso, além de oferecer espaço físico para a produção dos mesmos. A 
equipe responsável pelos intercambistas se mostrou atenta às nossas necessidades e disposta à sempre nos 
ajudar, seja com inquietações relacionadas à universidade ou pessoais, oferecendo até mesmo auxílio 
psicológico. Além de uma acolhida no início do semestre, na qual nos foram explicadas algumas questões, a 
equipe de relações internacionais ainda promoveu um evento de integração entre os intercambistas de várias 
instituições da cidade, um dia com várias dinâmicas e atividades de lazer, e ainda nos propôs a realização de 
uma atividade de impacto, na qual deveríamos nos organizar para realizar um evento no pátio da 
universidade, para receber os funcionários da parte administrativa com elementos típicos de nossos países, 
escolhemos fazer um evento ligado à gastronomia, oferecendo doces de brigadeiro e cajuzinho feitos por nós 
mesmos, numa tarde com música típica brasileira, também elegidas por nós, troca de conhecimentos e 
cultura, e ainda tivemos a oportunidade de fazer um depoimento para uma equipe de mídia e comunicação 
social da própria universidade. 
 
6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
Minhas expectativas em relação à parte acadêmica eram de adquirir novos olhares para conteúdos que eu já 
havia estudado, além é claro de absorver novos conhecimentos e conceitos relacionados aos temos do curso 
e das disciplinas elegidas, e todas elas foram atingidas. As disciplinas seguiram as ementas e as atividades 
propostas foram realizadas. O conteúdo prometido foi abordado de maneira clara e aprofundada pelos 
professores, que se mostraram sempre atentos às dificuldades dos alunos. 
 
 
Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 
A universidade anfitriã realizou uma atividade chamada de "Introducción", promovendo um tipo de recepção 
para os alunos novos, porém nada específico para os intercambistas, o que dificultou muito o nosso 
entendimento das atividades que ali se passavam. Ao chegarmos na universidade nos foi oferecido um 
passeio pelas instalações da mesma, acompanhados pelo responsável em comunicação social do escritório 
de assuntos internacionais, para que conhecêssemos em quais edifícios estavam localizados os principais 
serviços que necessitaríamos ao decorrer do curso. 
 
8. Havia indicação, por parte da Instituição anfitriã, de um aluno para auxiliá-lo (a)? 
Não. Fomos orientados à procurar sempre as secretárias do escritório de assuntos internacionais para 
qualquer inquietação que tivéssemos. 
 
9. Você teve mais contato com estudantes nativos ou com estrangeiros? 
Tive mais contato com os estrangeiros, por estarmos sempre juntos nas reuniões e nas aulas de espanhol 
ministradas pelo próprio chefe do escritório de assuntos internacionais, graduado em línguas modernas. 
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
A receptividade dos professores foi regular, se apresentavam acessíveis somente por e-mail e não 
realizavam orientações extra classe. 
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
A única dificuldade foi a renovação do visto, na qual foi cobrada uma taxa não prevista por nós, como na 
emigração, onde tivemos que pagar outra taxa não esperada e que não foi explicada claramente, nos 
informaram apenas que era um imposto obrigatório para deixar o país. 
 
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Quando desembarcamos passamos pela imigração, onde apresentei meu passaporte, carta de aceitação da 
Universidad del Quindio e um documento com endereço de onde eu iria me hospedar. O processo foi bem 
rápido e tranquilo, somente uma verificação da autenticidade dos documentos para receber o selo do visto no 
passaporte, que duraria 90 dias e precisaria ser renovado. 
 
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros? 
 

DOCUMENTO e FINALIDADE TAXA 

Carteirinha de estudante sem taxa 
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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? 
A Universidad del Quindio não oferece alojamento na própria instituição, nos foram indicadas casas de 
família nas quais nos hospedaríamos, à princípio por todo o nosso tempo de estadia, mas éramos livres para 
trocar de casa ou de tipo de moradia. 
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
A universidade anfitriã conta com uma lista de famílias acostumadas à receberem alunos de intercâmbio, e 
para cada aluno é designada previamente pela própria universidade uma casa de família. Mediante 
solicitação via e-mail me foi enviado um documento com detalhes da habitação, como quantas pessoas 
moravam, suas idades, e benefícios oferecidos, como alimentação e serviços de lavanderia. 
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
Recomendo, principalmente para aqueles que se sentem mais confortáveis com uma anfitriã cuidadosa e 
atenciosa. A casa não era nova, mas não apresentava nenhum incômodo proveniente desse fato, como 
infiiltrações ou umidade. Estava localizada num bairro mais afastado do centro, próxima à uma área de mata, 
o que causava o aparecimento de alguns insetos, porém era um bairro muito tranquilo, com pessoas de todas 
as idades que estavam frequentemente na rua em suas calçadas conversando com os vizinhos. O endereço 
da casa é Bairro Mercedes del Norte, Manzana 16, casa 4, região norte da cidade, a dona se chama Gladis 
Montoya e atende pelo número de telefone móvel +57 300 7873776. 
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 
Não foi necessário efetuar depósito de segurança, mas fomos pegos desprevinidos ao chegar na 
hospedagem pois o aluguel deveria ser pago mês adiantado, até o quinto dia útil, mas a responsável pela 
minha casa se mostrou bem flexível quando logo no segundo mês de aluguel nossa bolsa ofertada pela 
universidade anfitriã atrasou quase um mês por causa dos prórpios processos internos da instituição. Não 
havia tempo mínimo. 
 
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
A casa em que me hospedei era muito bem cuidada, podíamos usar as áreas comuns, como cozinha e sala, 
tínhamos um quarto individual, mas sem móveis para estudos. A comida estava inclusa, com café da manhã, 
almoço e jantar, além de serviços de lavanderia quase todos os dias.  
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Estava localizada mais longe da universidade, porém muito perto de ponto de ônibus e mercadinhos. 
 
21. Havia lavanderia na moradia? Se não, qual a solução encontrada para lavar suas roupas? 
A senhora dona da casa oferecia serviços de lavanderia, sendo realizados quase todos os dias 
 
 
Alimentação e transporte 
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22. Onde você fazia suas refeições? Por que fez esta opção?  
Na própria casa onde me hospedei. A alimentação já estava inclusa no aluguel. Esporadicamente me 
alimentava fora de casa para provar tipos de comida diferentes. 
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos. 
O estranhamento não foi muito grande. Os temperos utilizados são bem diferentes do que eu estava 
acostumada, mas as comidas são basicamente iguais, arroz, carne e salada todos os dias. O diferencial era 
a banana, que se mostrava sempre presente em diversos pratos, preparada de diferentes formas. Isso além 
de algumas comidas típicas do país, como as famosas arepas, que são pães circulares feitos de farinha de 
milho branca assadas ao carvão, que são comidas majoritariamente com carnes e queijos, quando não 
puras. Outra comida típica é o buñuelo, um bolinho frito feito com a mesma farinha de milho branca, comum 
nos cafés da manhã e padarias, às vezes acompanhado de um molho apimentado feito à base de abacate. 
 
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
Eu utilizava na maior parte ônibus, e às vezes táxi. A passagem do ônibus custa em torno de R$1,60 e as 
linhas são diversas, permitindo cruzar a cidade sem precisar pegar mais de um ônibus. O táxi funciona com 
uma taxa mínima de aproximadamente R$4,00, e as corridas do centro até minha habitação custavam cerca 
de R$7,00. Essas eram as únicas opções de transporte público disponíveis na cidade onde morei. 
 
 
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?  
O clima da cidade em que morei variava muito no mesmo dia, mas no geral se mostrou ameno, com 
temperaturas que variavam entre 22ºC nas épocas mais frias e chuvosas e 28ºC nas épocas mais quentes 
do ano. È apropriado levar roupas leves, mas também casacos quentes para eventuais frentes frias. 
 
 
Seguro Saúde 
 
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 
Pacote básico para viagens Afinity seguros. 
 
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 
Não foi preciso acionar o seguro contratado. 
 
 
Custos 

 
28. Qual a moeda local?    Pesos Colombianos (COP) 

 
29. Qual o valor aproximado do dólar americano com relação à moeda local na última semana de seu 
intercâmbio?    US$ 1 = COP 3014 
 
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$ 450,00 

Transporte Local:  R$ 1,60 R$ 70,00 

Alimentação em casa:  R$ 0 R$ 0 

Alimentação fora de casa:  R$ 5,00 R$ 90,00 

Luz:  R$ 0 

Água:   R$ 0 

Gás:   R$ 0 

Fotocópia:  R$ 0,10 R$ 20,00 

Livros:  R$ 0 R$ 0 
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Outros:  Entretenimento  R$ 10,00 R$ 50,00 

Total aproximado de gasto mensal: R$ 680,00 

 
 
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. 
Fiquei na capital do estado de Quindio, chamada Armênia, a cidade de médio porte conta com algumas 
atrações turísticas, como o "Museu del Oro Quimbaya", mas o que mais atrai a atenção dos turistas é 
Salento, um pequeno povoado próximo à Armênia, de fácil acesso por transporte público, com um patrimônio 
riquíssimo e conservado, que da acesso à pontos mais altos da Cordilheira dos Andes, que cerca toda essa 
região. A Universidad del Quindio promove frequentemente eventos dentro da própria instituição, de teatro, 
contação de histórias, música, além de palestras abordando assuntos nem sempre exclusivamente 
acadêmicos, e abertos à toda a população. A gastronomia é um ponto forte da cidade, que conta com muitos 
estabelecimentos de comidas variadas, nacionais e internacionais, espalhados por vários pontos, padarias, 
grandes redes de comida rápida, trailers nas ruas, além dos cafés, tipo de estabelecimento mais frequente 
em todos os lugares que visitei da Colômbia, cumprindo sua fama de melhor café do mundo. As expectativas 
eram altas desde o começo da experiência de ser chamada para realizar o intercâmbio, mas de uma forma 
ou de outra todas se cumpriram, e algumas delas acabaram até mesmo sendo superadas, tornando a 
experiência incrível e muito enriquecedora em todos os aspectos possíveis. 
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 
Visitei o povoado próximo à cidade em que morei, chamado de Salento, com um centro antigo preservado e 
em atividade, os restaurantes são o tipo de comércio mais comum, contanto com um rico cardápio de 
comidas típicas não só do país como locais específicos da região. Também pude visitar Medellin, uma das 
maiores cidades da Colômbia, que conta com um robusto plano urbanístico para valorização do transporte 
não motorizado. Cartagena, um dos destinos mais procurados por turistas de todo o mundo, encantadora 
cidade litorânea do norte do país, conta com praias belíssimas do mar do caribe, além de ser uma cidade 
histórica com muitos pontos protegidos e preservados pelo governo, como um castelo e até mesmo sua 
muralha construídos na época em que os espanhóis colonizavam a região. Outra cidade litorânea que tive a 
oportunidade de conhecer foi Santa Marta, apesar de seu caótico sistema de transporte público, tudo 
aparenta funcionar, e não tive dificuldades para me locomover pela cidade, principais praias e povoados 
próximos, que exibem charmosas paisagens praianas, e uma atividade portuária muito forte. 
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 
Salento é um povoado que vale à pena ser visitado, é possível sentir que está tendo contato com uma cultura 
muito rica e típica daquele povo. O litoral norte, parte do Caribe, é o que mais indico, principalmente 
Cartagena, a cidade é muito bem organizada e preparada para receber o grande número de visitantes que 
recebe. Uma das cidades que dispensei conhecer foi Barranquilla, o lugar não tem boa fama entre os nativos, 
que dizem ser uma cidade cara e sem muitos atrativos para quem visita. 
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 
Meus principais locais de acesso à internet eram na casa onde morei e na universidade, que conta com um 
excelente serviço de wi-fi por quase todo o campus, eventualmente também me conectava nos ônibus, 
naqueles dos quais ofereciam este tipo de serviço. 
 
 
Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
Conhecer uma nova cultura e ter acesso aos conhecimentos tradicionais do local; Ter acesso à uma nova 
forma de aprender na universidade; Estabelecer uma relação com outros intercambistas e pessoas locais; 
Conhecer paisagens totalmente diferentes das que você está acostumado a ver todos os dias pela janela do 
carro; Enorme crescimento pessoal; Crescimento acadêmico e profissional;  
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
Estar longe das pessoas que te apoiam e te dão força todos os dias para superar seus obstáculos; Período 
de adaptação à uma nova rotina; Ter sua formatura atrasada por não conseguir equivalência total das 
disciplinas cursadas. 
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30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
A maior dificuldade é o lado psicológico, ter maturidade para enfrentar os obstáculos que vão aparecer 
eventualmente. A adaptação à uma nova cultura é um desafio, mas não mto difícil, no meu caso superado 
com facilidade graças à simpatia, educação e receptividade do povo local. 
 
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
Em relação à minha vida pessoal pode-se destacar os lugares incríveis que tive a oportunidade de conhecer 
e fazer parte do cotidiano mesmo do local, além das pessoas inspiradoras que conheci que certamente 
agregam à minha pessoa e me ajudam a amadurecer e crescer. A parte acadêmica e profissional são as 
responsáveis pela maioria das expectativas e proporcionam um crescimento valioso, gerando não só novos 
questionamentos, como novas visões para questões antigas. 
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
Uma hospedagem que oferece alimentação é uma ótima ideia, pois além do conforto e preços ecnômicos, 
você pode ter contato com a verdadeira culinária típica do lugar. A melhor dica é se organizar com seu tempo 
e dinheiro para aproveitar toda a sua estadia, dividindo suas atividades ao decorrer do tempo pra ir 
conhecendo as coisas aos poucos e conseguir absorver o máximo de cada experiência. 
 
 
Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), 
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
É indescritível a experiência de estar inserida em outra cultura, foram muitos aprendizados ao longo do curto 
tempo de duração da mobilidade. Aprendizados relacionados à parte acadêmica, pessoal e profissional, que 
não só me permitiram o crescimento e amadurecimento como me fornecem novas perspectivas de vida, em 
relação às pessoas e às possibilidades profissionais. 
São muitas as novidades, a comida, o modo de preparo de alimentos já conhecidos, os alimentos mais 
consumidos, as bebidas, os costumes, a relação entre as pessoas formalmente e informalmente também. 
Pude perceber que há muitas pessoas incríveis pelo mundo, e lugares que são tão pequenos quanto 
preciosos. 
A junção entre estudo e vivência se mostra mais importante do que nunca, principalmente no que se diz 
respeito ao estudo das cidades e da relação entre a população e o espaço construído. É extremamente 
enriquecedor, como uma estudante de Arquitetura e Urbanismo apaixonada pelas cidades, poder aplicar na 
prática os conceitos estudados em sala de aula, principalmente se tratando de lugares aparentemente muito 
diferentes, que surpreendentemente acabam se mostrando extremamente semelhantes e algumas questões 
relacionadas aos "lugares" nessas cidades aparecem continuamente, fomentando novas questões para a 
produção acadêmica. Toda a experiência se torna muito inspiradora e instigante para a pesquisa, o querer 
saber e não só descobrir como viver a cidade. 
Os conhecimentos de uma cultura, à princípio desconhecida, que se mostra ao mesmo tempo muito diferente 
e muito semelhante à que eu levava comigo, adquirem um valor imensurável, quase indescritível, numa 
sequência de surpresas e expectativas sendo criadas e superadas. Ao final, a vontade que fica é de querer 
fazer mais vezes, de aumentar cada vez mais minha bagagem cultural, de querer cada vez mais experiências 
novas e sempre buscar o crescimento em todos aspectos possíveis. 
 
 


