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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Pela questão do idioma (melhorar a fluência no espanhol) e pela qualidade da univerisdade 
estrangeira ser, de acordo com os rankings, semelhante à da USP. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, relativamente fácil. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Não tanto, porém ao mexer repetidamente no site da UAM você vai se familiarizando com 
sua estrutura. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Foi relativamente simples, o Consulado espanhol (que existe na cidade de São Paulo) é um 
pouco menos burocrático que as instituições brasileirais no geral. 
 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Viajei com dinheiro em espécie (já com Euros comprados), e o restante do dinheiro usei da 
bolsa, então não levei nenhum cartão nem recebi nenhuma remessa do Brasil. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Não, pois já estava incluído no programa Santander Universidades. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Sim, comprando com 2 a 3 meses de antecipação. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Contratei por conta (o valor da moradia no Campus não compensava). 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Todos os documentos, meu computador, roupas de frio. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Talvez ter procurado moradia antes de chegar no país. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Não. 



Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, pra receber os cheques da bolsa. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, em Madrid várias estações de metrô têm o stand de venda de chips. 

Caso não tenha fechado a moradia ainda no Brasil, nos conte como foi a escolha do lugar 
onde ficou. Morou sozinho ou com outros estudantes? Ficou perto da universidade? 
 
Morei no centro (longe do campus) e com mais dos estrangeiros, um deles estudante. Foi 
bastante difícil encontrar moradia na cidade, pois a Espanha é um dos principais destinos 
escolhidos pelos estudantes europeus de Esrasmus, então as vagas geralmente acabavam 
poucas horas depois dos anúncios. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Era eficiente (Madrid tem um bom sistema de metrô e trem). Eu não possuía um desconto 
bom por ter mais de 25 anos de idade, então o valor não compensava. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, na primeira semana de aula. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Só de espanhol para estrangeiros, mas não precisei. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
A matrícula era feita antes de ver as aulas, o que acho ruim (prefiro o sistema da USP que te 
dá a opção de experimentar as aulas antes). 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim, com um valor acessível mas menos barato que o bandejão. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, pra ver as notas, pegar material e, dependendo da matéria, postar algumas atividades. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Avaliações variavam muito de acordo com o professor. No geral, não gostei da metodologia 
da UAM: ainda muito presa a memorização de conteúdos/fatos ao invés de enfatizar os 
processos históricos. Ainda assim, haviam aulas de discussão e reflexões críticas, porém 
num nível menor que na FFLCH. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não que eu saiba. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 



 
Só em uma das 4 aulas que eu fazia, pois o sotaque do professor era diferente e ele falava 
muito rápido. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Considero de razoável a boa. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Encontrar moradia na cidade (Madrid). 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, algumas festas. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Foi suficiente para as despesas básicas. Dava pra viver com um conforto mínimo só com a 
bolsa. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Cerca de 1.200 euros (incluindo gastos "supérfluos" como viagens). 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Sim, dei aulas particulares de inglês por dois meses.. 

DICAS 
Quais dicas/sugestões você daria para os alunos da FFLCH interessados em fazer 
intercâmbio nessa universidade/país? O que fazer? O que não fazer? 
 
Espanha é um país muito interessante, cheio de história e lugares lindos. A Universidade, no 
entanto, não é tão boa. Voltei valorizando mais a USP! 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, conheci outras 5 cidades na Espanha, além de 4 países europeus. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Na Espanha há uma lista de pelo menos 10 cidades que valem muito a pena conhecer 
(muitas delas são Patrimônios da Humanidade pela UNESCO). Recomendo Madrid, 
Barcelona, Sevilha, Granada, Toledo, Burgos, Bilbao, Córdoba... 

 


