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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 LOURENÇONI PAULETTI Período de intercâmbio: 28-01-2019 a 08-06-2019 

Matrícula: 161110001 Curso:  HISTORIA 

Telefone:  35 988057793 E-mail:  gabi.pauletti@hotmail.com 

Instituição de destino: Universidad Autonoma de Colombia Cidade: Bogotá  País: 
Colombia 

 

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) 
 Historia del Arte: Medieval y Renacimiento  

 Patrimonio y Museologia 

 Electiva de Patrimonio 

 Electiva III: Museo, Historia y Educación 

       
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim, era o minimo de materias exigidas no contrato da universidade. 
 
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, deu tudo certo. 
 
3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã? 

 Biblioteca     Restaurantes/ Lanchonetes 
 Centro Esportivo    Alojamento 
 Outras: Médico 

 
4. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma? 
Não, os professores falavam devagar. 
 
5. Fale sobre a Universidade. 
A Universidad Autonoma, apesar de ser uma universidade particular, entrou em greve no periodo em que eu 
estive estudando lá, a greve ocorreu por motivos fiananeiros mas, mesmo assim pagaram a bolsa mensal 
para os alunos extranjeiros. Sendo uma universidade particular, tem muitas caracteristicas distintas da UFSJ, 
como por exemplo, a entrada da universidade só ocorre atraves de uma carteirinha, os professores 
costumam ser muito exigentes como se fossemos estudantes do ensino médio. 
 
6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
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Sim. Apesar das diferenças, os conteudo passados em sala de aula foram muito válidos para minha vida 
academica, porque o curso dessa universidade e as aulas que fiz tinham enfasi na minha area de pesquisa, 
que é museologia.  
 
 
Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 
Sim, nos primeiro dia tivemos um tour pela universidade e pelo bairro onde ela se situava. E na outra semana 
ganhamos a entrada de um parque aquatico. Também, foi organizado um encontro na Universidad Nacional 
com os estudantes extrangeiroos de outras universidades quando tive que apresentar sobre meu país. Todos 
feitos pela instituiçao anfitriã. 
 
8. Havia indicação, por parte da Instituição anfitriã, de um aluno para auxiliá-lo (a)? 
Sim, havia uma aluna, mas ela não me procurou. Só enviou um email. 
 
9. Você teve mais contato com estudantes nativos ou com estrangeiros? 
Estrangeiros. 
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Os professores eram muito bons, pacientes comigo e super acessiveis. 
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Sim, eu tirei o visto aqui no Brasil, mas não me avisaram que eu deveria ter feito a cedula extrangeira. Assim, 
tive que pagar uma multa para migração. DICA: se tirar o visto no Brasil, faça a cedula extranjeira em ate 10 
dias depois da entrada na Colombia. 
 
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Na colombia existe duas maneiras de ser legal dentro do país, a primeira é tirar o visto no consulado 
colombiano no Brasil, entrar no país e fazer a cedula estranjeira em até 10 dias depois que entrou no país. 
Ou, voce pode entra no país, na migração voce recebera um visto de 90 dias e depois de 90 dias voce tem 
que renovar esse visto (PIP) pela internet. Ambas maneiras cobram valores equivalentes a duzentos reais 
mais ou menos. 
 
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros? 
 

DOCUMENTO e FINALIDADE TAXA 

carteirinha para entrar na universidade 0 

            

            

            
 
 
 
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. Eu pagava a moradia onde morava com a bolsa que recebia da universidade. 
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
A universidade deu as recomendaçoes dos lugares que eu poderia morar. 
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
Sim, era super perto da Universidade o que é a maior vantagem, pois não precisei gastar com transporte 
publico. Era como uma republica onde viviam somente estudantes estrangeiros, o que fez com que minha 
experiencia de intercambio fosse ainda mais enriquecedora. A casa esta situada no centro historico de 
Bogotá, na Candelaria, e possui paginas no instagram e facebook levando o nome de R10 (Residencial 10). 
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 
Sim, o deposito equivale ao valor de um aluguel e é devolvido no dia que agente sai da moradia. Os 
pagamentos eram através de deposito bancario ou cartão.Sim, minimo 6 meses.  
 
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Tem empregada 6 dias na semana. Cada um é responsavel pelo que suja na cozinha. A casa tem sala de 
teve, area comum, mesa de pingpong, duas cozinhas e a melhor parte, varias pessoas para fazer amizades. 
Eram 22 estudantes estrangeiros na casa, todos com quartos individuais. 
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Sim, regiao central, tudo proximo. 
 
21. Havia lavanderia na moradia? Se não, qual a solução encontrada para lavar suas roupas? 
Não. As roupas era lavada em um lugar proximo onde pagamos um valor baixo porque a moradia R10 tem 
convenio lá.  
 
 
Alimentação e transporte 
 
22. Onde você fazia suas refeições? Por que fez esta opção?  
A única refeição que fazia fora todos os dia era o almoço. Nos meus calculos era mais barato e pratico 
almoçar fora ao inves de cozinhar. As outras eu fazia em casa mesmo. 
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos. 
Sim, mas é algo já esperado. Na colombia comem muito arepas, é como o pao de sal deles, como eu não 
gostei, eu comia outros tipos de pao, como pao de forma. O almoço não é tao diferente do nosso, pois 
comem arroz, feijao ou lentilhas, salada e carne todos os dias, a única diferença é que sempre vem 
acompanhado de uma sopa. Tem muitos tipo de frutas na colombia, são muito gostosas e muito consumidas. 
 
24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
Nenhum. Mas quando queria ir para outros lugares da cidade conhecer eu ia de onibus. Não existe metro em 
Bogotá. A bicicleta é uma otima opção, mas nunca usei. 
 
 
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?  
Morei em Bogotá, que é uma cidade fria. Logo, se for morar lá, leve bastante casaco e compra um guarda 
chuva porque o tempo é instavel. 
 
 
Seguro Saúde 
 
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 
Chama SulAmerica Seguros. 
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27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 
Não. 
 
 
Custos 

 
28. Qual a moeda local?    Pesos colombianos 

 
29. Qual o valor aproximado do dólar americano com relação à moeda local na última semana de seu 
intercâmbio?    US$ 1 = 3.200 pesos 
 
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$ 660.000 

Transporte Local:  R$ 2.400 R$ 4.800 

Alimentação em casa:  R$ 40.000 R$ 160.000 

Alimentação fora de casa:  R$ 10.000 R$ 280.000 

Luz:  R$ 0 

Água:   R$ 0 

Gás:   R$ 0 

Fotocópia:  R$ 500 R$ 10.000 

Livros:  R$ 0 R$ 0 

Outros:  uber e festas  R$ 150.000 R$ 150.000 

Total aproximado de gasto mensal: R$ 1.264.800 

 
 
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. 
Sendo uma capital tinha muitas opçoes. Para mim, tudo que eu fiz foi perfeito, tanto passeios turisticos 
quanto festas. A única coisa que tem que tomar cuidade é que o custo para fazer passeios costumas ser alto, 
principalmete por sem uma cidade muito turistica. O principal ponto turistico chama Monserrate e era 
relativamente perto da minha casa, eu conseguia ir caminhando. 
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 
Sim, na semana santa não tem aula, fui até cidades banhadas pelo oceano pacifico. E antes de voltar para o 
Brasil fui para a cidade mais famosa da Colombia, Cartegena, e pra mim foi o melhor passeio, recomendo. 
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 
Cartagena e Minca. Monserrat na cidade de Bogotá. 
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 
Onde eu morava tinha internet. 
 
 
Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
Todos, mas principalmente a fluencia na lingua que adiquirimos nessa experiencia. 
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
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Quando acaba. E, infelizmente, a parte financeira, o custo de vida em uma capital é bem maior comparado a 
São Joao del Rei. 
 
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
No inicio foi a lingua e fazer amizades em falar muio bem espanhol. Mas depois de duas semanas isso já se 
resolve. 
 
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
Aprendi a ser idependente em um lugar que não tinha nenhuma pessoa que eu conhecia. Aprendi sobre 
costumes de varios paises. Academicamente foi perfeito porque o curso de Historia da universidade tem 
enfasi em patrimonio historico e museologia, area que me interesse e que pesquiso em minha monografia. 
Por fim, profissionalmete, falar uma lingua extrangera é um diferencial no mercado de trabalho. 
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
Vai e aproveita cada segundo porque passa muito rápido! 
 
 
Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), 
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
A oportunidade de fazer um intercambio pela universidade é muito além de uma experiencia academica, é 
uma experiencia para vida, onde aprendemos a lidar com a diversidade cultural, valorizamos cada coisa que 
conhecemos, descobrimos que uma das coisas mais infinitas são as formas de comunicação e percebemos 
como isso nos proporciona inumeras experiencias, trocas e conexoes. Pessoas que antes não imaginaria 
conhecer se tornaram minhas melhores amigas, tudo isso sendo possiveis através da lingua, essa me 
proporcionou conhecer pessoas incriveis que levarei para o resto da vida. Um intercambio é uma forma 
intensa de aprender e viver experiencias distintas, é como um intesivao para lidar com imprevistos. A 
Gabriela que chegou em junho nem lembra quem era aquela Gabriela que saiu para morar em Bogotá em 
janeiro. 
Academicamente essa mobilidade academica encaixou-se perfeitamente para mim, pois o curso de História 
na Universidad Automa de Colombia, onde estudei, possui enfasi em patrimonio historico e museologia, 
minha area de pesquisa. Todas as aulas que escolhi me acresentaram e me ensinaram coisas novas que vou 
utilizar nos meus trabalhos. 
Por fim, quando estamos em um lugar diferente temos que aproveitar para conhecer o máximo possivel, 
porque nunca sabemos quando vamos para este lugar novamente. Vivi em Bogotá, capital da Colombia, 
cidade com apromidamete 7milhoes de habitantes. Conheci Medellin e Calí, segunda e terceira cidade mais 
importante do país. Fui para as cidade mais turisticas do país, Cartagena com seu mar azul e transparente. 
Tive a sorte de conhecer o oceano Pacifico e a região cefeeira colombiana. Conheci varias realidades do 
país, diversos povos em disdintas situaçoes sociais. Colombia assim como o Brasil é um país diverso, com 
uma riqueza cultural gigante mas que ainda possui muitos problemas sociais . A America Latina tem muito 
em comum, laços que nos unem e nos fazem resistir a tantos problemas que são resultados da Historia e da 
conjuntura do mundo. É através de experiencias como essas que podemos entender, conhecer e valorizar 
tudo que conhecemos e vivemos. Aproiveitem cada  segundo da oportunidade de sair nossa zona de 
conforto, vai ser uma parte importante na construção e tranformaçao de nossas ideias!  
 
 


