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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): LUCAS ROCHA DE BRITO RODRIGUES Período de intercâmbio: 22-07-2019 a 22-11-2019 

Matrícula: 160500062 Curso:  PEDAGOGIA 
Telefone:  032 9 8881 9763 E-mail:  rochalucas.r@gmail.com 

Instituição de destino: UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI Cidade: CALI  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) 
 ÉTICA 

 DIDÁCTICA DEL LENGUAJE II 

 CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 

       

       
 
 
1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim, foi adequado e não me senti sobrecarregado. Fazendo essa quantidade de disciplinas, tive tempo de 
realizar todas as atividades das matérias e para atividades pessoais.  
 
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. Somente recebi auxílio nisso quando cheguei à universidade no primeiro dia, ao me 
encaminharem à diretoria do curso, onde fui recebido por uma professora que me recebeu muito bem e 
prestou um grande apoio na escolha das disciplinas.  
 
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, pois já estudava a língua antes de viajar.  
 
5. Fale sobre a Universidade. 
A Universidad de San Buenaventura é uma universidade privada e reconhecida na Colômbia. Em Cali, a 
universidade possui um campus grande e com boa infraestrutura, ainda que seja um dos mais afastados da 
cidade.  
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A grande maioria dos professores/as e colegas com quem tive contato foram muito gentis e se prestavam 
sempre a ajudar, mas funcionários da secretaria de assuntos internacionais não foram profissionais e nem 
amáveis durante todo meu intercâmbio. 
As aulas das disciplinas foram bem conduzidas e, em sua maioria, contribuiram para a construção de meu 
conhecimento e com minha formação. Por outro lado, a universidade possui um sistema de avaliação rígido, 
sendo atribuídas três notas por semestre ao estudante.   
 
6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 
Sim, atingiu. Porque tirei notas acima das médias e também  tive a oportunidade de escrever dois artigos 
acadêmicos, sendo um deles com pesquisa de campo, além de realizar uma palestra a convite do Programa 
de Educación da universidade.   
 
 
Integração 
 
7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como foram? Eram 
organizadas pela Instituição anfitriã? 
Houve somente uma reunião de recepção depois de considerável tempo que eu havia chegado à 
universidade e nunca houve nenhuma reunião de integração. Na reunião haviam aproximadamente mais seis 
intercambistas. Nos ofereceram uma garrafinha da universidade e uma comida típica. Convidaram empresas 
para divulgarem serviços, um representante da prefeitura para falar sobre turismo e um professor para falar 
sobre a cultura local. Não houve espaço para socialização dos intercambistas enquanto estive na reunião. 
 
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? 
Somente tive contato com estudantes nativos. Só tive contato com os outros intercambistas na reunião de 
recepção e depois não os encontrei mais pela universidade.  
 
10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Sim, os professores e professoras são acessíveis e geralmente se disponibilizaram a atender minhas 
solicitações. As professoras do programa de educação, sobretudo, sempre foram muito afetuosas e dispostas 
ao diálogo. A coordenadoria do curso encarga uma das professoras para acompanhar  o desenvolvimento e 
bem estar dos estudantes de todo curso e essa professora realmente me ajudou em muitos momentos.   
 
 
Burocracia 
 
11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não houve dificuldade, já que fui sem visto e recebi uma autorização no aeroporto, mas tive que apresentar 
muitos documentos. Aconselho que chequem todas as possibilidades de documentos que possam ser 
solicitados e vá precavido.  
 
12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Não tive que me registrar, apenas renovar a permissão de estadia no país. Para renovar, fui até à secretaria 
de migração e paguei 100.000 pesos colombianos. Apesar de minha preferência por fazer o processo 
pessoalmente, poderia também ser feito de maneira virtual.  
 
13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e outros? 
 

DOCUMENTO e FINALIDADE TAXA 

Sim. Solicitaram uma foto 3x4 e depois de certo tempo me foi entregue uma 
carteirinha que era necessária para entrar e sair da universidade, além de 
utilizar serviços como biblioteca. 

Não paguei. 
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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? 
A universidade me ofereceu uma casa de família para ficar, mas foi necessário trocar a hospedagem e a 
universidade passou a me pagar uma quantia para parte do aluguel/alimentação em outra casa. 
 
16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o contato do local 
onde ficou?  
Quando foi necessário fazer a mudança, a universidade não me indicou nenhum local ou contato. Fiquei na 
casa de uma companheira que conheci na universidade. 
 
17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, telefone e 
outras formas de entrar em contato. 
Não recomendo e não se aplica os demais.  
 
18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo? 
Não se aplica. 
 
19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Na primeira casa, oferecida pela universidade, as condições de limpeza e conforto não eram satisfatórias. 
Haviam muitos animais na casa e, por isso, sujeira. Eram impostos horários e regras questionáveis, além da 
casa se encontrar em uma região conhecida como insegura em Cali.  
 
20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
A casa oferecida pela universidade era muito longe da universidade, necessitava tomar dois ônibus para 
chegar até o campus. Haviam muitas lojas de comida perto (restaurantes, pizzarias, lojas de lanche), mas o 
supermercado mais próximo era em outro bairro.  
 
21. Havia lavanderia na moradia? Se não, qual a solução encontrada para lavar suas roupas? 
Na casa oferecida pela universidade as roupas eram lavadas pela empregada. Não me foi apresentada outra 
opção. 
 
 
Alimentação e transporte 
 
22. Onde você fazia suas refeições? Por que fez esta opção?  
Em principio, fiz refeições na casa em que fiquei por indicação da universidade, quando me eram fornecidas 
as alimentações. Entretanto, por vezes, precisei gastar de meu dinheiro para comer. Não foi uma opção. 
Além disso me foi oferecido, na universidade, 12.000 pesos colombianos por semana, para café da tarde em 
uma lanchonete específica da universidade.  
 
23. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos consumidos. 
Na casa em que a universidade me ofereceu a comida oferecida não era saudável (muito baseada em 
frituras, sobretudo). Também em muitas ocasiões a comida não me foi oferecida pela família. 
Depois de minha mudança, passei a cozinhar na casa em que estava ou a comprar comida. 
Quanto à cultura culinária da Colômbia, em geral, pelo que conheci, é uma cultura muito rica e diversa. 
Dentre os alimentos que mais me agradavam estavam: pandebonos (um pão semelhante ao pão de queijo), 
sancochos (uma espécie de sopa), chincharrón (um corte diferente para torresmo) e arepa. Arroz e feijão 
também são consumidos, embora não diariamente como no Brasil. 
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24. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo (ônibus, 
metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 
Utilizava o MIO, que são o conjunto de empresas de ônibus que realizam o transporte público na cidade. Em 
geral, o transporte é de qualidade e possui muitos pontos/estações espalhados.  
O que dificulta a mobilidade pela cidade são os engarrafamentos que comumente geram atrasos. 
 
 
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?  
Soube que a cidade ficava em uma área muito quente e, por isso, levei roupas para calor. Realmente, 
enfrentei calor durante toda minha estadia.  
Entretanto, a Colômbia é um país com condições climáticas muito diferentes em cada região. Aconselho 
investigar sobre as condições climáticas da região de destino. 
 
 
Seguro Saúde 
 
26. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 
Travel Ace. 
 
27. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o atendimento? 
Sim. O atendimento foi rápido e bom, mas encontrei dificuldades no pedido de reembolso. 
 
 
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 = aproximadamente 3.500 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$ 400,00 

Transporte Local:  R$ 3,00 R$ 100,00 

Alimentação em casa:  R$ Nãos se aplica. R$ 360,00 

Alimentação fora de casa:  R$ Não se aplica. R$ 100,00 

Luz:  R$ Não paguei. 

Água:   R$ Não paguei. 

Gás:   R$ Não paguei. 

Fotocópia:  R$ 1,00 R$ 15,00 

Livros:  R$ Não comprei. R$ Não comprei. 

Outros:  Necessidades 
pessoais (higiene, lazer e 
outros).   

R$ Não se aplica. R$ 60,00 

Total aproximado de gasto mensal: R$ 1,035,00 (aproximados) 

 
 
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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A cidade de Cali é capital do estado Valle del Caúca e é, também, uma das mais populosas da Colômbia. É 
conhecida pela Salsa, um ritmo que entrou em meu coração a partir do contato com essa cidade. Cali possui 
muitos pontos turísticos como igrejas, parques, montanhas, além de muitos shoppings e centros comerciais.  
A cidade atingiu minhas expectativas, pois me adaptei bem a seu clima e mobilidade, além de que seus 
pontos turísticos me pareceram bem atrativos e a maior parte das pessoas com quem tive contanto durante 
minha estadia se mostraram amáveis e receptivas.   
 
32. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 
Visitei Bogotá e Letícia (no Amazonas, fronteira com Brasil). Todas as duas viagens foram muito agradáveis, 
mas conhecer Letícia foi uma experiência singular e feliz. 
 
33. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 
Em Cali, indicaria visitar "La loma de la cruz" (um parque), San Antonio e Peñol (bairros históricos) e o Km 18 
(um povoado próximo). Fora de Cali, indico que também conheçam Bogotá e Letícia.  
 
34. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, cybercafés, 
acesso público)? 
Universidade e casa. 
 
 
Conclusão 
 
28. Pontos positivos do intercâmbio: 
De todos os pontos positivos que percebo neste intercâmbio, destaco: 
- a oportunidade de aperfeiçoamento em meus conhecimentos em espanhol;  
- o contato a cultura colombiana (sua comida, suas gírias, seus sotaques, seus costumes, suas músicas, 
suas histórias e todos outros elementos que conformam esta cultura);  
- as muitas pessoas amáveis que conheci e que se tornaram amigos dos quais sempre me recordarei.  
Também destaco os contatos acadêmicos que realizei e que muito contribuiram com minha formação 
docente, pois tive a oportunidade de escrever artigos, fazer palestra e criar outras percepções sobre a 
educação desde uma perspectiva latino americana. 
 
29. Pontos negativos do intercâmbio:  
Identifico como ponto negativo as dificuldades de comunicação e diálogo com o escritório de relações 
internacionais da universidade receptora. Também identifico como negativo a aparente falta de 
acompanhamento ou fiscalização, pelas instituições promotoras do intercâmbio, na universidade que me 
recebeu, já que não me foram oferecidas boas condições de instalação e nem de permanência, fato que me 
ocasionou situações desagradáveis durante toda a viagem.  
 
30. Maiores dificuldades/desafios encontrados:  
As únicas dificuldades encontradas foram a inadequação do ambiente oferecido pela universidade receptora 
e a péssima comunicação dos resposáveis pelo intercâmbio de tal universidade para comigo.  
 
31. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
É impossível quantificar o valor deste intercâmbio, mas posso dizer, com absoluta certeza, que este 
intercâmbio foi uma experiência de vida que me marcou profundamente e da qual jamais me esquecerei.  
Vivenciar esse período na Colômbia me proporcionou um maior reconhecimento de mim enquanto latino-
americano e reforçou em minha identidade o significado do que é ser brasileiro. 
Como profissional docente, conhecer a realidade da Colômbia provocou, ainda mais, o sentido político de 
meu quefazer pedagógico, me impulsionando na utilização de minha profissão como um instrumento de luta 
por um Brasil mais justo, menos desigual e, por isso, cada vez mais descolonizado e latino.  
 
32. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer intercâmbio no 
mesmo local em que você esteve? 
Aconselho que aproveitem ao máximo as oportunidades, mas respeitem seus limites e não deixem de se 
pronunciar quando algo não saía conforme o combinado. 
Como dica, deixo a de se informarem com antecedência dos processos e das exigências necessárias e que 
procurem estar o mais precavidos possível para qualquer imprevisto.  
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Escreva abaixo um “Depoimento” sobre a experiência da mobilidade (aproximadamente 25 linhas), 
para colocarmos na página da ASSIN (portal da UFSJ). 
Realizar este intercâmbio foi também realizar sonhos: sair do Brasil pela primeira vez, ser o primeiro 
estudante de um curso com mais de 68 anos a fazer um intercâmbio em um país de língua estrangeira, 
aprender mais sobre a educação em outros contextos, vivenciar cotidianamente a língua espanhola, 
experimentar viver em uma cidade grande... tantos sonhos que realizei neste intercâmbio, com a ajuda de 
muitos e muitas, e com a coragem necessária para encarar o novo e desconhecido. 
Nestes meses de mobilidade, conheci pessoas e lugares nunca antes imaginados, fiz amigos, aprendi e 
ensinei, ampliei minhas leituras de mundo e isso me ajudou a, agora, ter um outro olhar para a meu entorno e 
para mim mesmo. 
No quesito acadêmico, posso afirmar que, ao estudar em uma universidade privada durante este período de 
intercâmbio, pude perceber a importância que possuem a escola pública e a universidade pública em minha 
formação de profissional docente. 
Vivenciei, sim, dificuldades. Mas elas não tiraram o brilho e a beleza das grandes e potentes coisas que 
experimentei longe de casa. E por isso sou grato. 
Me apaixonei pela cultura Colombiana e essa experiência de intercâmbio fez da Colômbia um país do qual 
sempre lembrarei com muito carinho e saudades. Por outro lado, tudo o que observei e vivenciei lá me fez 
amar ainda mais o Brasil e me reconhecer ainda mais como brasileiro, aumentando minha vontade de lutar 
por este país em que nasci. 
Valeu a pena? - me perguntam. "Tudo vale a pena se a alma não é pequena", escreveu Fernando Pessoa. E 
é  inspirado na poesia de Pessoa é que transcrevo abaixo, à guisa de finalização do formulário, uns versos 
que escrevi pouco tempo antes de meu retorno para o Brasil:  
 
 
POEMA DE PARTIDA E REGRESSO FEITO EM TERRAS DISTANTES 
 
Ao chegar, desembarquei depois de muito tempo na janela.  
Lá de cima vi tudo: rios que serpenteavam,  
casas que se minusculizavam, 
estradas que pareciam desenhadas em suas imprecisões.  
Ao estar, abri muitas janelas com minhas próprias mãos. 
Outras, precisei fechar. 
(Há paisagens que o paladar de nossos olhos não precisa comer). 
Ao partir, vou de volta na carona delas, as janelas.   
Espero não ter perdido o olhar apurado para as paisagens. 
Quero ter sempre uma janela ao redor de mim. 
Espero que todas experiências sejam sempre 
janelas em mim. 
 
 
(Final de longa viagem: quatro dias faltando para encerrar quatro meses.  
Colômbia, 23h36m. Novembro de 2019).  
 
 


