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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): GABRIELA CARVALHO RESENDE Período de intercâmbio: 14-08-2018 a 12-12-2018 

Matrícula: 162200017 Curso:  ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Telefone:  32988791709 E-mail:  gabiresende.mg@gmail.com 

Instituição de destino: Universidade da Georgia Cidade: Athens  País: Estados Unidos 

 

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) 
 Principles of Management 

 Engineering Entrepreneurship 

 Disasters and Society 

 Becoming Active Learners 

 Learning for Success 
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim, pois o mínimo de créditos permitos para cursar é 12. O número de matérias que escolhi corresponde a 
este número. 
 
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)? 
A princípio eu não tinha escolhido as mesmas disciplinas que cursei por falta de conhecimento da variedade 
e complexidade das disciplinas. Algumas são ofertadas para alunos que já estão próximos para ingressar no 
Mestrado, portanto não seria interessante para mim. Durante a semana de orientação eu pude conversar 
com a minha orientadora assim como alunos, os quais me auxiliaram na escolha de algumas disciplinas. 
 
3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã? 

 Biblioteca     Restaurantes/ Lanchonetes 
 Centro Esportivo    Alojamento 
 Outras: Centro de Saúde; Departamento de Polícia; Cinema. 

 
4. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma? 
Não 
 
5. Fale sobre a Universidade. 
O que mais me impressionou foi a organização da universidade comparada com sua dimensão. Alguns 
recursos são disponibilizados através de um aplicativo desenvolvido pela UGA para facilitar a vida do aluno 
universitário. Através dele, é possível acessar a página principal com informações acadêmicas específicas de 
cada aluno, assim como as rotas de transporte, contatos de emergência, email, entre outros. Algumas 
facilidades da universidade bem como refeitório e centro esportivo possuem um sistema de reconhecimento 
através da retina o qual permite a entrada do aluno no local.  
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6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
Sim, desde o primeiro dia de aula cada professor disponibilizou um calendário com datas de provas, assim 
como o que seria ensinado em cada aula. Desse modo, eu consegui me preparar bem para as aulas através 
de atividades e bastante leitura. O ritmo de estudo é bem intenso, e a participação nas aulas é fundamental. 
 
 
Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 
As atividades de recepção/integração ocorreram durante a semana de orientação. Elas eram organizadas 
pela organização International Student Life. Algumas delas são: cinema, festa na piscina. 
 
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? 
A princípio o contato maior era com estudantes estrangeiros, pois todos haviam participado da semana de 
orientação antes do início das aulas. Porém, depois de algum tempo eu passei a ter mais contato com alguns 
estudantes nativos através das disciplinas cursadas e também de alunos vinculados à Associação Brasileira 
da universidade.  
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Na primeira semana de aulas eu optei por conversar com cada professor e explicar que eu era uma aluna 
estrangeira, que estava em um programa de interecâmbio de um semestre. Todos eles foram bastante 
solícitos e atenciosos comigo dentro e fora da sala de aula. 
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não. Por precaução, eu prefiro levar todos os documentos relacionados ao intercâmbio, mesmo que eu não 
os utilize para o visto. 
 
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
 Assim que eu cheguei na univeresidade, antes do início das aulas, eu precisei realizar o processo de check 
in online da imigração através da platarforma iStart.uga.edu. 
 
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros? 
 

DOCUMENTO e FINALIDADE TAXA 

Carterinha de Estudante $30 

Taxa da Moradia $35 

Semana de Orientação $455 

Taxa do governo $784.56 
 
 
 
Moradia 
 
14. Você morou em: 

 Alojamento da Universidade/ Instituição 
 República 
 Casa de Família 
 Apartamento alugado  

  Individual  Com outro estudante 
 Outro:       
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15. A Universidade oferece Alojamento? É pago ou gratuito? 
A universidade oferece diversos tipos de alojamento. Normalmente, os alunos estrangeiros são alojados no 
East Campus Village, onde os atletas da universidade também ficam. Muitos alunos precisam pagar pelo 
alojamento, porém devido à parceria entre a UFSJ e a UGA, os alunos brasileiros não precisam pagar por 
isso. 
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
Não se aplica. 
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
Sim, o East Campus Village é um complexo de quatro prédios localizados a 5 minutos de um dos refeitórios, 
5 minutos do centro esportivo e 10 minutos do centro de saúde. A estrutura é composta por apartamentos 
com quatro quartos individuais´, dois banheiros para serem compartilhados entre dois moradores, uma sala e 
uma cozinha. O site para um melhor entendimento e visualização do complexo é 
https://housing.uga.edu/site/housing_community_ecv. 
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 
Foi necessário que eu criasse uma conta bancária para realizar esse tipo de pagemnto. Eu escolhi o Bank of 
America o qual apresentava uma taxa nula para alunos com menos de 24 anos de idade. 
 
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
No dormitório que eu fiquei, eu mesma tinha que realizar a limpeza. O apartamento era grande e possuía 
bastante conforto. O prédio possuía um funcionário o qual ficava responsável por atender os moradores. 
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
A maioria das minhas aulas eram do outro lado da universidade, por isso, eu precisava usar o transporte 
público da UGA. Em média eu gastava de 15 a 20 minutos de ônibus para chegar ao local de minhas aulas. 
 
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?  
Todas as minhas refeições eram realizadas no refeitório da universidade. Eu recomendo esta opção pela 
variedade oferecida, incluindo comidas típicas de certos países, sobremesa e também pelo fato de que o 
aluno pode servir a vontade. 
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos. 
A variedade oferecida pelos refeitórios ajudou bastante neste aspecto, pois eu nem sempre escolhia o 
mesmo prato todos os dias. Normalmente, para o café da manhã eu escolhia ovos mechidos com presunto e 
muçarela e um suco. Para almoço, eu variava entre uma salada, frango com fritas, macarrão, peixe, misto 
quente ou comida mexicana. Para o jantar, eu costumava fazer um lanche mais simples, sendo um misto 
quente, ou pizza. Depois de algum tempo eu comecei a sentir mais falta da comida brasileira. Apesar do 
refeitório oferecer arroz e feijão, eles não são nada parecidos com os do Brasil. 
 
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
Eu utilizava o transporte público da universidade o qual era gratuito. Em poucas ocasiões eu precisei utilizar o 
transporte público da cidade de Athens. Este também é gratuito para alunos universitários, desde que 
apresente a carteirinha de estudante. 
 
 
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?  
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Durante dois a três dias da semana de orientação eu enfrentei chuvas. Eu ainda não havia comprado 
sombrinha, mas a equipe de organização nos forneceu ponchos durante este período. Eu sempre andava na 
universidade com minha sombrinha dentro da mochila, pois eu precisava caminhar do ponto de ônibus até a 
moradia ou minhas aulas. Eu também acostumei a olhar a previsão do tempo antes de sair da moradia para 
me preparar com roupas. Eu aconselho levar um casaco apropriado para chuvas e bota, roupas de verão 
para serem utilizadas durante os meses de Agosto e Setembro. 
 
 
Seguro Saúde 
 
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 
Eu não contratei o seguro de saúde oferecido pela universidade, pois eu havia sido informada que ele era o 
mais caro e que eu poderia contratar outro deste que atendesse os mesmos requisitos. O seguro que eu 
escolhi foi o ISO Student Health Insurance.  
 
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 
Sim, o seguro que eu contratei não cobre 100% do valor, então eu precisei pagar uma parte. Eu utilizei o 
centro de saúde da universidade para ser atendida e fui cobrada o valor total para algumas consultas. A 
princípio eu tive que realizar o pagamento, mas posteriormente eu fui reembolsada. O seguro solicitou que eu 
informasse as datas que eu notei a necessidade de consultar o médico. Acredito que a demora em ser 
reembolsada é resultado do atraso do seguro. 
 
 
Custos 

 
28. Qual a moeda local?    Dólar 

 
29. Qual o valor aproximado do dólar americano com relação à moeda local na última semana de seu 
intercâmbio?    US$ 1 = R$4,00 
 
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$ 0 

Transporte Local:  R$ 0 R$ 0 

Alimentação em casa:  R$ 0 R$ 0 

Alimentação fora de casa:  R$ 120 R$ 120 

Luz:  R$ 0 

Água:   R$ 0 

Gás:   R$ 0 

Fotocópia:  R$ 0 R$ 0 

Livros:  R$ 1200,00 R$ 0 

Outros:  Seguro de 
saúde, Visto, SEVIS I-
901, Taxa da Moradia, 
Semana de Orientação, 
taxa do governo, 
Carteirinha de Estudante, 
Vacina  

R$ 7713,24 R$ 0 

Total aproximado de gasto mensal: R$ 120 

 
 
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. 
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Athens é uma cidade universitária assim como São João del-Rei. A universidade é bem grande e se localiza 
próximo ao centro, o que facilitou para mim a locomoção. A vida noturna em Athens é bastante ativa com 
bares, shows e atividades. Eu gostei bastante da cidade, pois ela é bastante voltada para oferecer aos alunos 
diversas opções de lazer. 
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 
Eu visitei algumas cidades da Georgia como Atlanta, Helen. Também visitei a Carolina do Sul e o estado de 
Minnesota. Eu gostei bastante destes passeios, pois em cada lugar há uma arquitetura própria, clima. 
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 
Eu indico bastante visitar a capital da Georgia que é Atlanta. é uma cidade com diversas atrações turísticas 
como o Aquário, Museu da Coca-cola, Zoológico, Jardim Botânico, sede da CNN, entre outros. Também 
indico passeios de trilhas. 
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 
A internet é pública para os alunos, pois cada um possui um login e senha. Em qualquer local da 
universidade o acesso é permitido. 
 
 
Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
Contato com nova cultura. 
Aperfeiçoar a língua estrangeiro com o contato com nativos. 
Apredizado de novos conteúdos acadêmicos sob uma perspectiva diferente. 
Fazer amizades. 
Crescimento pessoal, acadêmico e profissional. 
Visitar diversos lugares. 
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
Após a semana de orientação eu não tive um acompanhamento mais próximo por parte da universidade. 
Por ser uma aluna estrangeira, eu notei um pouco de dificuldade em fazer amizades, pelo fato de os alunos 
da universidade fazem matérias independentes, ou seja, é difícil encontrar uma turma fixa de períodos da 
universidade de modo que eu tivese mais contato com um mesmo grupo. 
Durante os dias de jogos de futebol americano e feriados, os refeitórios e o transporte público funcionam em 
horários limitados ou dependendo não funcionam. 
Há um gasto com material escolar (livros), seja ele através de aluguel ou compra (não há tanta diferença de 
valor). 
 
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
Acredito que o meu maior desafio foi inserir na cultura americana. Apesar de eu já conhecer um pouco sobre 
ela, eu ainda não tinha tido a oportunidade de passar um longo período no país sem estar como uma turista. 
O americano possui alguns costumes diferentes do brasileiro e, por isso, houve uma adaptação da minha 
parte. Quanto ao idioma, eu não tive dificuldade, pois eu me apresentava como aluna estrangeira e me sentia 
a vontade em conversar com professores, alunos e demais. 
 
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
O intercâmbio, para mim, é agregador nestes três aspectos. Eu nunca havia morado fora de minha cidade 
natal, então eu observei um alto crescimento pessoal, principalmente. 
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
O principal conselho é viajar com a mente aberta e com o pensamento de experimentar coisas novas. No 
início parece um pouco tumultuado pela quantidade de informações, regras, e pelo fato de estar em outro 
país. A principal dica é não ter receio em pedir ajuda quando necessário. Os americanos são bastante 
solíticos e educados quanto a isso. 
 
 



Página 6 de 6 

Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), 
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
A experiência de fazer um intercâmbio sempre foi um sonho para mim. Eu sempre tive interesse pelos 
Estados Unidos, e quando surgiu a oportunidade eu procurei me informar de todas as etapas necessárias 
para um dia chegar lá. No início eu tive bastante documentação a ser preenchida, o que me deixou um pouco 
confusa, porém eu tive todo o auxílio do pessoal da ASSIN como também da orientadora para alunos 
estrangeiros da UGA. Qualquer dúvida que eu tive eu nunca hesitei em procurá-los, e isso foi fundamental 
para que tudo desse certo para mim. 
Chegando nos EUA, eu fui muito bem recebida e orientada. Nós tivemos uma semana na qual todos os 
alunos foram apresentados aos departamentos, organizações, instalações e recursos da universidade. Após 
essa semana, tivemos alguns dias para conhecer o campus e um pouco da cidade e então começaram as 
aulas. 
Eu tive um pouco de trabalho para escolher minhas disciplinas, pois haviam alguns critérios que eu deveria 
levar em consideração como: escolher uma disciplina que equivalesse com alguma do meu curso 
(Engenharia de Produção), cujo código fosse adequado ao período o qual eu estaria cursando, e que fosse 
algo do meu interesse. Eu gostei bastante das minhas escolhas, pois foram assuntos relativamente novos 
para mim, abordados de uma forma diferente, e até mesmo assuntos que eu não teria a chance de estudar 
em algum momento dentro do meu curso. 
A UGA é uma universidade enorme e muito bem organizada, existem variadas associações que promovem 
diferentes eventos para todos os gostos durante todo o semestre. Sempre há algo de diferente para fazer e 
interagir. As instalações da universidade como academia, refeitórios e centro de saúde oferecem a melhor 
qualidade e variedade para os alunos, sendo possível frequentar quando quiser ou necessário. 
Para muitos um intercâmbio pode ser algo bem distante de acontecer, mas eu afirmo que é possível e que 
pode ser um pouco mais simples quanto parece se você mantiver a calma e trabalhar para isso. A minha 
experiência de intercâmbio foi extremamente enriquecedora para mim, pois além de obter um crescimento 
acadêmico eu cresci enquanto pessoa, através do contínuo aprendizado de morar sozinha, do contato com 
culturas e costumes diferentes, de conhecer novas pessoas, e, a partir disso, expandir minha visão de 
mundo. 
Mais uma vez agradeço a oportunidade e termino esta etapa com a certeza de que este intercâmbio possui 
um papel de destaque em minha história! 
 
 


