UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL PARA GRADUAÇÃO

Relatório de Intercâmbio
Aluno(a): ARTHUR MAGNO SILVEIRA NEVES

Período de intercâmbio: 26-02-2018 a 26-07-2018

Matrícula: 141850020

Curso: ARQUITETURA E URBANISMO

Telefone: (32)991201072

E-mail: arthurmsneves@gmail.com

Instituição de destino: Universidad de Valladolid

Cidade: Muriaé

País: Brasil

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)
 Composición Arquitectónica V: Jardín y paisaje contemporáneos
 Rehabilitación Urbana y Patrimonio
 Movilidad Territorial y Urbana
 Representación Avanzada de la Arquitectura I
 Representación Avanzada de la Arquitectura II

1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente.
Sim, cinco matérias foi uma escolha ideal, não faria mais que isso, porém se realizasse alguma unidade
curricular com uma carga horária mais extensa o ideal seria fazer menos.
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, não houve nenhum problema.
3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã?
Biblioteca
Restaurantes/ Lanchonetes
Centro Esportivo
Alojamento
Outras: Laboratório de Maquetes
4.

Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma?

No início foi mais difícil, porém ao decorrer do semestre melhorou bastante. Os professores também foram
muito pacientes.
5.

Fale sobre a Universidade.

A Universidade é incrível, com uma excelente estrutura física e um incrível corpo de professores. O curso de
Arquitetura possui grande credibilidade, o que foi ainda melhor. Existe um grande apoio dos professores com
relação a realização de projetos e participação em concursos dentro e fora da universidade.
6.

A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê?
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Sim, busquei realizar matérias que não eram oferecidas na UFSJ e que fossem, em sua maioria, do mesmo
período em que estivesse no curso do Brasil, desta maneira aprendi conteúdos não recorrentes em minha
universidade de origem.
Integração
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram
organizadas pela Instituição anfitriã?
Sim, houveram recepções realizadas pela Universidade em geral, que envolviam até mesmo autoridades da
cidade, onde explicavam sobre a cidade e sobre a universidade. Também tivemos integrações menores,
realizadas pelo curso, e pelo ESN (Erasmus Student Network) que eram mais festivas.
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?

Estrangeiros
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas?
Foi excelente, sempre estavam dispostos a ajudar.

Burocracia
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo?
Não, só seguir a documentação solicitada.
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo?
(especifique prazos, taxas, documentos necessários)
Não. Por ser um intercambio de 6 meses não foi necessário, mais que isso seria solicitado a carteira de
identidade Espanhola (DNI)
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros?
DOCUMENTO e FINALIDADE
Carteirinha de Estudante

TAXA
Embutida na taxa de
matrícula (Não recordo o
valor)

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?
Sim, pago e muito caro.
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local
onde ficou?
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Buscando no facebook.
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e
outras formas de entrar em contato.
Sim, era uma moradia que sempre é alugada para estudantes intercambistas, ótima localização, no centro da
cidade, o contato foi feito pelo whatsapp com a proprietária Silvia. tel: +34 676 31 03 48
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário
permanecer por um tempo mínimo?
Foi necessário um depósito de segurança do valor de um mês de aluguel, os pagamentos do aluguel eram
realizados mensalmente, e as contas variavam as datas. O tempo minímo era de um semestre.
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades
oferecidas?
Limpeza e conforto eram medianos, as facilidades eram bem relevantes, ótima localização e qualquer
necessidade a proprietária nos atendia com prontidão.
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?
Em casa, porque era mais barato.
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos.
Não estranhei, mas senti falta da comida brasileira. Comia muita massa.
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus,
metrô, aluguel de bicicleta, etc.).
Andava a pé, porém a mobilidade urbana da cidade é maravilhosa, ótima oferta de acesso às bicicletas e ao
transporte público.
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?
Maioria do período fez muito frio, chegando a nevar algumas vezes, no final, que já era verão, o clima
esquentou. Levar agasalhos.
Seguro Saúde
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio?
OnCampus
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento?
Sim, foi excelente, usei algumas vezes, inclusive para fisioterapia.
Custos
28. Qual a moeda local?

Euro

29. Qual o valor aproximado do dólar americano com relação à moeda local na última semana de seu
intercâmbio? US$ 1 = 0,85 euros
30. Cite abaixo os gastos que teve e os valores (para alguns itens somente o gasto mensal):
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ITEM

VALOR UNITÁRIO

GASTO MENSAL

Moradia/Alojamento:

R$ 700

Transporte Local:

R$ 5

R$ 0

Alimentação em casa:

R$ 10

R$ 450

Alimentação fora de casa:

R$ 50

R$ 200

Luz:

R$ 60

Água:

R$ 60

Gás:

R$ 60

Fotocópia:
Livros:
Outros:

R$ 0,40

R$ 40

R$ --

R$ 0

R$

R$

Total aproximado de gasto mensal:

R$ 2300

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 Castilla e y León, é uma cidade média, porém com muitas atividades, sempre
acontecem eventos além de existirem muitas possibilidades de lazer, como teatros, cinemas, bares, pontos
turísticos e restaurantes.
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou?
Visitei muitas cidades incríveis da Espanha como Madrid, Sevilha, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga,
Granada, Salamanca, Toledo e algumas outras. Além disso, também viajei para outros países como Bélgica,
Holanda, Alemanha, Luxemburgo, França, Portugal, Itália, Hungria e Marrocos. Para um estudante de
Arquitetura acho importantissímo a visita às cidades de Barcelona, Bilbao, Sevilha e Valencia e também a
Bélgica, França e Itália.
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados?
Indico a Plaza Mayor e o Campo Grande, acho dispensável o Museu das ciências e tecnologias.
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés,
acesso público)?
Universidade

Conclusão
28. Pontos positivos do intercâmbio:
Melhoria da proeficiência linguística, aprendizagem com diferenças culturais, acesso à um diferente modelo
de educação com difentes propostas e ensinamentos.
29. Pontos negativos do intercâmbio:
A bolsa disponibilizada pelo Santander é baixa.
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:
Encontrar moradia e o costume com a lingua.
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional?
Para a vida pessoal vivi experiências que nunca vou esquecer, tanto em relação a lugares incríveis que visitei
quanto as pessoas que conheci, vivenciar uma cultura diferente é enriquecedor para a forma de ver o mundo
e para aperfeiçoar seu senso crítico. Em termos acadêmicos e profissionais, posso dizer que estão
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amplamente ligados, de maneira que os ensinamentos seguirão minha carreira, de modo a me acrescentar
em ambos âmbitos discutidos
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no
mesmo local em que você esteve?
Aproveitem cada oportunidade de eventos proporcionados pela Universidade, são incríveis e também
possibilitam um diferencial no currículo.
Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas),
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ).
Poderia utilizar muitas palavras para descrever a experiência vivida nesse intercâmbio, mas creio que dentre
todas cabíveis a mais apropriada seria "Necessário". Dentre o usual vivido em 4 anos de faculdade, essa
oportunidade se encaixou como uma luva, trazendo inovações em termos culturais, educacionais e
profissionais.
A experiência de viver um período na Espanha é enriquecedora por inúmeros motivos, a princípio devo citar o
treinamento da língua, que nos ajuda a melhorar no idioma local. Além disso, o contato com a cultural do país
nos permite uma rica vivência, para a vida pessoal possuo memórias que nunca vou esquecer, tanto em
relação a lugares incríveis que visitei quanto as pessoas que conheci, vivenciar uma cultura diferente é
enriquecedor para a forma de ver o mundo e para aperfeiçoar seu senso crítico. Em termos acadêmicos e
profissionais, posso dizer que estão amplamente ligados, de maneira que os ensinamentos seguirão minha
carreira, acrescentando em ambos âmbitos discutidos.
A Universidade de Valladolid é incrível, com uma excelente estrutura física e um incrível corpo de
professores. O curso de Arquitetura possui grande credibilidade, o que foi ainda melhor. Existe um grande
apoio dos professores com relação a realização de projetos e participação em concursos dentro e fora da
universidade. Desta forma, busquei realizar matérias que não eram oferecidas na UFSJ e que fossem, em
sua maioria, do mesmo período em que estivesse no curso do Brasil, assim aprendi conteúdos não
recorrentes em minha faculdade de origem.
Por fim, sou muito grato pela oportunidade e pelos momentos vividos, sem dúvidas não sou a mesma pessoa
que embarcou no avião de ida, o crescimento pessoal é evidente e agora essas lembranças estão marcados
em minha história.
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