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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): JOSÉ HENRIQUE FONSECA FRANCO  Período de intercâmbio: 23-07-2018 a 18-12-2018 

Matrícula: 160400004 Curso:  FILOSOFIA 

Telefone:  (35) 991407416 E-mail:  jhffeeletrica@hotmail.com 

Instituição de destino: Universidad de San Buenaventura Cidade: Bogotá D.C.  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) 
 Antropologia Filosófica  

 Filosofia Moderna II 

 Filosofia Contemporânea II 

 Filosofia colombiana 

 Filosofia da Religião 

 Métodos filosóficos III 

 Seminário filosófico VI - Introdução ao Grande mecanograma de Wittgenstein  
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim. Considero que o número de matérias escolhidas permitiram que eu continuasse com o rítmo de estudos 
que vinha tendo no curso de Filosofia na UFSJ ainda assim aprimorasse mais minhas capacidades de leitura 
filosófica.  
 
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, consegui matricular nas matérias que escolhi. Antes de chegar na universidade havia feito um 
planejamento com o o coordenador do meu curso de modo que eu não atrasasse em minha graduação, e 
aproveitasse todas as matérias que cursaria no intercãmbio. 
 
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. 
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A universidade é ótima, contem um corpo docente excelente muito empenhado no ensino e na pesquisa, a 
proximidade com os professores tornam o ambiente acadêmico muito agradável e facilita muito a 
aprendizagem 
 
6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
Sim.Poderia dizer até mesmo que superaram minhas expectativas. Fui muito bem atendido pelo coordenador 
do meu curso que ajudou-me na elaboração do meu horário, e os professores estavam sempre dispostos a 
tirar dúvidas, mostravam um planejamento que era seguido, as aulas eram ótimas, sempre com muito 
conteúdo e na questão filosófica indo ao cerne do que motiva esta área do conhecimento.  
 
 
Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 
Sim. Houve reuniões de recepção com os estudantes estrangeiros. 
 
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? 
Com estudantes nativos na universidade, e morava com estudantes nativos e estrangeiros no apartamento. 
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Sim, muito acessiveis, sempre dispostos a tirar dúvidas e esclarecer qualquer assunto referente as aulas. 
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Sim. Recomendo assim que efetuar o pagamento do boleto que é gerado pelo site, ligar na embaixada e ver 
como está a situação. 
 
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Sim, tive que fazer uma identidade para estrangeiros, "cedula de extrangeria", o processo em parte é na 
internet, depois de agendado o horário e comparecer no endereço indicado, é rápido. 
 
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros? 
 

DOCUMENTO e FINALIDADE TAXA 

Carnê, que permite o ingresso a universidade e utilizar os serviços da biblioteca gratuito 

2ª via do carnê, que permite o ingresso a universidade e utilizar os serviços da 
biblioteca 

15 mil pesos 
colombianos 

            

            
 
 
 
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? 
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Não oferece alojamento. Fiquei hospedado em um apartamento que fica a 10 minutos de caminhada da 
universidade, a mensalidade é de 850 mil pesos colombianos e conta com café da manhã e almoço de 
segunda a sábado. 
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
A acessoria para assuntos internacionais da universidade enviou-me três sugestões de lugares para 
hospedagem, analisei qual considerei melhor. O apartamento contava com mais estudantes de intercâmbio 
que estava estudando o semestre na universidade e se econtra a 10 minutos caminhando da mesma. 
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
Sim. Para quem quer a comodidade de ter que se deslocar pouco até a universidade é bom,  
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 
Sim. Minha família ajudou-me uma vez que a bolsa pagava apenas o que era necessário para sobreviver. 
 
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Muito boa, tinha limpeza toda semana, assim como lavavam as roupas também toda semana, no aluguel 
estava incluído café da manhã e almoço de segunda à sábado. 
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Próximo a universidade 
 
21. Havia lavanderia na moradia? Se não, qual a solução encontrada para lavar suas roupas? 
Uma empregada lavava as roupas uma vez por semana  
 
 
Alimentação e transporte 
 
22. Onde você fazia suas refeições? Por que fez esta opção?  
No apartamento, porque estava incluído no aluguel. 
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos. 
Estranhei um pouco a comida, principalmente quanto a salada, na qual misturam alimentos salgados com 
frutas que são doces. 
 
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
Quando precisva deslocar dentro da cidade usava ônibus ou uber. O transporte público de Bogotá é de baixo 
custo e funciona bem, o que era uma complicado é que o transporte público estava sempre lotado, e para eu 
chegar ao centro ou a pontos turísticos da cidade gastava bom tempo no ônibus. 
 
 
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?  
Frio. Em Bogotá é necessário ter sempre um agasalho por perto. Usei muita roupa de frio no período de 
intercâmbio. 
 
 
Seguro Saúde 
 
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 
Tiradentes Seguros e Viagem 
 
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 
Não 
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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 = 3246,23 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$       

Transporte Local:  R$ 3 R$ 48 

Alimentação em casa:  R$       R$ 150 

Alimentação fora de casa:  R$       R$ 150 

Luz:  R$       

Água:   R$       

Gás:   R$       

Fotocópia:  R$       R$ 45 

Livros:  R$       R$       

Outros:         R$       R$ 100 

Total aproximado de gasto mensal: R$ 493 

 
 
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. 
O Santuário de Montserrate é o ponto mais alto da cidade, é possível ter uma vista de toda Bogotá estando 
aí. Recomendo o Chorro de Quevedo bairro antigo da cidade, que vende a bebida tradicional chamada 
chicha, a arquitetura das casas nesse lugar é bonita, assim há grafites que retraram a cultura colombiana por 
paredes deste bairro. Um lugar muito bonito em Bogotá é o Jardim Botânico, o qual conta com uma 
variedade muito grande de flores e os mais variados tipos de plantas, é um lugar calmo e tranquilo que conta 
com a presença de pássaros e fornece um belo contato com a natureza. 
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 
Sim. Medellin e a costa do Caribe nas cidades de Cartagena, Barranquilla e Santa Marta. 
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 
Recomendo conhecer as três cidades que citei acima. A praia branca em Santa Marta é de uma beleza 
paradísiaca, vale muito a pena conhcer este lugar. 
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 
Apartamento 
 
 
Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
As amizades que fiz com os estudantes da universidade, assim como os professores. Aprendi muito, as aulas 
eram ótimas. Conheci muitos lugares bonitos. A cultura colombiana é muito alegre. 
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
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A bolsa era pouca para viver de modo mais confortável e tranquilo, sempre tinha que depender de ajuda da 
minha família para não passar fome em Bogotá. Nem todos os estudantes de intercâmbio que dividiam o 
apartamento ou que frequentavam os mesmos lugares se comportavam bem, faziam muito barulho e 
pensavam que por estar me outro país poderiam fazer o que quisesse.  
 
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
A culinária é diferente da brasileira, o fato de mistruarem comida doce a comida salgada foi algo que algo 
difícil de acostumar. Nas primeiras três semanas não compreendia espanhol muito bem, porque falavam 
muito rápido, mas passado este período compreendia e comunicava muito bem com as pessoas. 
 
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
Aprendi muito no intercâmbio.Tive contato com outra cultura, fiz boas amizades e aprofundei minhas leituras 
filosóficas com temas e livros inéditos. 
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
Pesquisar muito bem o lugar onde vão se hospedar. 
 
 
Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), 
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
    A experiência de intercâmbio na Universidad de San Buenaventura - Bogotá D.C. Colômbia foi 
enriquecedora em termos profissionais e pessoais. Tive a oportunidade de cursar matérias que 
engradeceram meu currículo, pelo fato de se tratar de leituras inéditas e de grande profundidade filosófica. O 
contato com uma outra cultura ampliou minha visão de mundo e principalmente quanto a América Latina.  
 Foi com grande alegria que recebi a notícia que foi aprovado para o intercâmbio. Havia pesquisado a 
respeito do programa do curso de Filosofia da universidade de destino, e ao chegar fui surpreendido. Tive 
minha fluência em espanhol aperfeiçoada, é uma lingua na qual tenho muita facilidade para falar, escrever e 
ler, ao final do semestre minhas provas estavam em grande conformidade com a gramática. O coordenador e 
todos os professores com os quais tive contato receberam-me muito bem, assim como os alunos do curso, foi 
um tempo muito agradável de aprendizado e amizade. 
 A cidade de Bogotá tal como toda grande cidade apresenta suas questões referente a transporte 
público por exemplo, a bolsa poderia ser maior para poder possibilitar um pouco mais de conforto quanto a 
desfrutar do que a cidade pode oferecer. Ainda assim eu fiz o que estava ao meu alcance, foquei em meus 
estudos obtendo rendimento maior do que já possuia na UFSJ. E quando era possível passeava pela cidade 
e pelo país. A cultura colombiana é muito alegre, e isso é possível notar no uso de cores muito diversas e na 
música sempre muito animada. Compareci a eventos culturais em Bogotá, dos quais eu destaco o "Rock al 
parque", grande festival do estilo realizado no Parque Simon Bolivar, tive a oportunidade de assistir bandas 
de diversos países. 
 A Colômbia é um país de inúmeras belezas naturais. Conheci Guatapé, um povoado próximo a 
Medellin, há várias represas neste lugar, fiz o passeio de lancha, e subi a Pedra do Piñon. O jardim botânico 
de Medellin assim como o de Bogotá são muito bonitos, estes passeios foram os meus favoritos. A beleza da 
costa do Caribe, principalmente das praias de Santa Marta, é paradisiaca, o mar calmo e cristalino é um 
convite para continuar mais tempo neste verdadeiro paraíso tropical. 
   
 
 


