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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): MARIA EMÍLIA BARROS REZENDE Período de intercâmbio: 22-07-2018 a 27-12-2018 

Matrícula: 141850015 Curso:  ARQUITETURA E URBANISMO 

Telefone:  35 9 99623161 E-mail:  memiliabrezende@gmail.com 

Instituição de destino: Universidad de Guanajuato Cidade: Guanajuato  País: México 

 

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) 
 Urbanismo II 

 Modelado Digital 

 Jardines Verticales 

 Constructivo del Elemento 

       

       
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
A Universidad de Guanajuato exigiu um mínimo de 5 matérias, eu escolhi porém cursei de fato 4. Eu deixei 
de fazer a quinta porque, eu tinha feito uma primeira escolha e ela foi cancelada pela Universidade para 
aquele semestre. Então tive que escolher outra às pressas pois o periodo de eleger já estava acabando e 
não cursei porque  a as aulas eram somente apresentação de trabalho dos alunos, o que dificultava o 
aprendizado e também já havia feito aqui na UFSJ uma matéria muito parecida.  
 
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)? 
Consegui matricular porém não consegui cursar pois ela foi cancelada pela Universidade para aquele 
semestre. Sim, tinha uma pessoa responsável mas achei insuficiente porque nunca respondia os e-mail que 
passaram para contato. 
 
3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã? 

 Biblioteca     Restaurantes/ Lanchonetes 
 Centro Esportivo    Alojamento 
 Outras: Seguro Saúde, Asssistência de Advogados 

 
4. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma? 
No começo, teve apenas um professor que eu tinha um pouco mais de dificuldade para entender o que ele 
falava mas ele foi muito atencioso e me passou todas as aulas para eu chegar em casa e poder ler.  
 
5. Fale sobre a Universidade. 
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A Universidad de Guanajuato tem 73 anos de existência e é uma referência de estudo não só no estado de 
Guanajuato, como no México todo. Ela possui programa de intercambio para extranjeiros e nativos, o que é 
muito legal para poder propocionar troca de experiência. Os campus são dividos em 11 cidades com 
diferentes sedes, desde o ensino médio a doutorado; em diferentes áreas de atuação (exatas, sociais, 
ciencias naturais, artes e etc). A Univesidade fomenta a cultura na cidade de Guanajuato por meio de 
patrocinio nos festivais, organização de eventos como feira de livros, sala de cinema (semanal), 
apresentação artisticas e outros.  
 
6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
Mais ou menos, em nível de estudo eu achei um pouco inferior ao que é oferecido na UFSJ por falta de 
referências bibliográficas e nível de exigência, porém, gostei bastante das materias que cursei.  
 
 
Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 
Sim. Primeiro tivemos um momento de apresentação dos representantes acadêmicos, seguido de um sarau 
onde cada país deveria apresentar um pouco da sua cultura e pra finalizar um jantar mexicano com 
estudantina - oferecidos pela universidade. E no dia seguinte, outras apresentações sobre os serviços, 
obrigrações e direitos oferecidos pela UG. 
 
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? 
Foi equilibrado. 
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Todos os professores foram receptivos comigo e sempre me auxiliavam com toda a dificuldade seja ela pra 
entender o idioma ou para executar as tarefas que eram pedidas.  
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Como o intercambio foi no México, temos 6 meses garantidos sem visto, foi bem tranquilo.  
 
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 de identificação  - 

Seguro Saúde para acidentes dentro da universidade ou percusso casa-
universidade 

R$23,00 (MX120,00) 

            

            
 
 
 
Moradia 
 
14. Você morou em: 

 Alojamento da Universidade/ Instituição 
 República 
 Casa de Família 
 Apartamento alugado  
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  Individual  Com outro estudante 
 Outro:       

  
15. A Universidade oferece Alojamento? É pago ou gratuito? 
Para o Programa BRAMEX era exigência morar em casa de família para receber a bolsa de  R$ 1.200,00 
(MX6.000,00), que inclusive era toda direcionada para casa.  
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
      
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
Indicaria somente pela localização (perto do centro, casa confortável e local tranquilo) e pela família que foi 
muito cuidadosa. Mas é um serviço caro se comparado aos gastos para dividir moradia com estudantes e fica 
um pouco sem liberdade na casa.  
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 
Não. Os pagamentos começaram a fazer depois que a Universidade depositou a bolsa (final de setembro) e 
eram feitos em dinheiro entregue diretamente com a dona da casa.  
 
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
A casa era limpa, mas não tinha iluminação e ventilação suficiente porque as casa de Guanajuato são assim 
no geral. O meu quarto era grande, mobiliado e confortável. 
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Sim, era bem proximo ao centro e ponto de van para ir ao campus que eu estudava 
 
21. Havia lavanderia na moradia? Se não, qual a solução encontrada para lavar suas roupas? 
Sim mas tinha que pagar R$400,00 (MX2.000,00) a mais por mês e comprar o nosso sabão/amaciante. 
Dessa maneira, levava na lavanderia perto da minha casa.   
 
 
Alimentação e transporte 
 
22. Onde você fazia suas refeições? Por que fez esta opção?  
Na casa tinha direito à 03 refeições por dia de segunda a sábado e o café da manhã de domingo. As outras 
refeições deveriam ser feitas fora de casa porque não podia cozinhar sem pedir autorização antes.  
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos. 
Não, há muitas coisas que são parecidas com o Brasil, como o feijão, arroz, salada. Os horarios das 
refeições mudam e todas acompanham tortilhas de milho. Comiamos bastante feijão, tortilha, pimenta, 
crema, ovos mexidos e frutas.  
 
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
Eu utilizava para me locomover para a faculdade uma van que era chamada de pesera e é muito comum não 
só em Guanajuato como no méxico e custa muito barato (em torno de R$0,80 cada passagem). Já para sair 
a noite, eu utilizava taxi e uber que custavam entre R$6,00 a R$10,00. 
 
 
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?  
Em Guanajuato entre julho e setembro fez bastante calor mas chovia todos os dias, no outono e inverno (a 
partir de outubro) a temperatura caiu bastante. Em dezembro fez muito frio!  
 
 
Seguro Saúde 
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26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 
Intermac Assistance 
 
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 
Não 
 
 
Custos 

 
28. Qual a moeda local?    Pesos Mexicanos 

 
29. Qual o valor aproximado do dólar americano com relação à moeda local na última semana de seu 
intercâmbio?    US$ 1 = MX18,70 
 
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$ 600,00 

Transporte Local:  R$ 0,80 R$ 16,00 

Alimentação em casa:  R$       R$ 600,00 

Alimentação fora de casa:  R$ 24,00 R$ 96,00 

Luz:  R$       

Água:   R$       

Gás:   R$       

Fotocópia:  R$       R$       

Livros:  R$       R$       

Outros:  Higiene Pessoal, 
Univesidade, plano de 
celular, snackes e festas   

R$       R$ 500,00 

Total aproximado de gasto mensal: R$ 1.812,00 

 
 
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. 
Guanajuato é uma cidade muito turística por ser um ponto importante na rota da independencia mexicana, 
sendo assim, há muitos museus, bares e restaurantes, festivais de cinema, peças de teatro e apresentações 
na rua. É uma cidade conhecida pela callejoneada (uma caminhada pelas ruas acompanhando de um estilo 
musical tipo de la, a estudantina) e pelo Festival Cervantino, que é um festival anual que acontece há mais de 
50 anos e a cada edição, convida um país e um estado mexicano para ser homenageado.  
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 
Sim. San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Grutas de Tolantongo, Morelia, Janitzio, Santa Clara del Cobre, 
Salvatierra, Hausteca Potosína, Oaxaca, Puerto, Cidade do México, Cholula, Puebla.  
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 
Na cidade de Guanajuato, só não indico conhecer o Museo de Leyendas e Museo de Cera.  
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 
Casa e Universidade 
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Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
Intercâmbio cultural e de conhecimentos, a nossa profissão sob outra perspectiva, auto-conhecimento e 
valorização de cada momento e do inesperado.  
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
Machismo no México 
 
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
Saudade das referências que se tem sobre o que é casa, adaptação com a língua e insegurança.  
 
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
Eu expandi a minha visão sobre o mundo e as diferenças individuais, aprendi a valorizar mais a minha 
própria companhia e estar aberta às nova oportunidades e as pessoas. Ser ainda mais responsável com a 
universidade e buscar crescimento e novos conhecimentos dentro da minha atuação profissional 
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
Não ter vergonha de falar com as pessoas, pois só assim que aprenderá a língua local, experimentar as 
comidas típicas porem tomar cuidado com as vendidas na rua. Participar dos eventos culturais oferecidos na 
cidade, ir aos museus, conhecer a região que é muito rica historicamente. Se for mulher, ter ainda mais 
cuidado em andar nas ruas, principalmente durante a noite.  
 
 
Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), 
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
Sempre me encantou a ideia da vida fora do Brasil, seja ela por meio de viagens, intercâmbio ou para criar 
raízes, porém durante muito tempo foi uma realidade distante, quase inexistente. Desde que entrei na 
universidade pública, essa ideia começou a se tornar possibilidade até se tornar realidade. E com toda 
certeza, foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida! O intercâmbio me fez crescer 
academicamente e profissionalmente, e principalmente, pessoalmente. É nele que você precisa lidar de fato 
com a sua própria companhia e responsabilidades, se permite a explorar mais sobre você e o mundo. 
Descobre outras perspectivas na sua profissão e que é possível e necessário, inovar e inventar. Você se 
depara com pessoas dispostas e te ajudar e te apresentar sobre seus costumes, sua comida e o seu dia-a-
dia. E junto com essa liberdade de ser e estar, vem o medo. O medo de não saber falar, o medo de não fazer 
amigos, o medo de estar só, de estar longe de casa. Há dias que são difíceis e até entediantes, você se dá 
conta que criou uma rotina e quando sente que se adaptou de verdade, é hora de se despedir dos seus 
novos amigos, da sua nova comida preferida, do seu quarto e da cidade que te acolhe tão bem. E eu não 
trocaria essa experiência por nada. Agora, mais do que nunca, sei vencer meus medos, me arriscar, acreditar 
nos meus sonhos e que o mundo, é a minha casa.   
 
 


