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1)  Quais  os  gastos  em  reais  durante  o  intercâmbio?  Quais  as  dicas  para
economizar?

Passagem ida – 200 reais; Aluguel – 2000 reais (4 meses de aluguel); Alimentação – 600
reais (4 meses); Transporte – 300 reais; Documentação e Burocracia – 300 reais

Tentar buscar amigos ou conhecidos ao início da chegada é uma boa para economizar e
poder  buscar  com  mais  tempo  alugueis  baratos,  visto  que  a  região  ali  é  de  preços
altíssimos nessa questão e de burocracia enfadonha.
Morar próximo a universidade ajuda muito também.
Conseguir sanar todas as dúvidas possíveis com os devidos órgãos públicos a respeito
dos  tramites  de  documentos  em  relação  a  mobilidade  internacional,  tentar  sanar  as
dúvidas para além das instituições de ensino participantes já que essas parecem não
estar tão bem informadas na relação Mercosur.
Em Buenos Aires buscar por bairros de imigrantes, esses são os mais baratos de viver e
comprar coisas. O bairro de Liniers é o melhor em questão de diversidade e preço.

2) Quais as opções de hospedagem ? Quanto custam? Como consegui-las? Qual a
qualidade da hospedagem?

Tem que buscar em bairros de imigrantes e não tão no centro da capital, buscar por casas
já de estudantes e\ou hostels de estudantes. Os preços são geralmente entre 500 reais a
1mil  reais.  Nessa  faixa  de  preço  são  quartos  e  casas  com o  necessário  para  viver.
Consegui-las é o problema, a maioria dos que tao alugando pedem garantias inviáveis
para alguém de fora que acaba de chegar, então chegar com antecedência e com dicas
de conhecidos é ideal para encontrar algo bom e em conta.

3) Como você obteve seu seguro-saúde? Quanto pagou?
Obtive meu seguro a partir do Banco do Brasil, paguei 50 reais. Depois vi que não é algo
assim tão necessário. A universidade não pede.

4) Como lidou com a questão linguística durante o intercâmbio? Frequentou algum
curso na instituição?
Super bem, meu espanhol ficou aprimorado.
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5) Como são as condições climáticas no país estrangeiro?

Em Buenos Aires cheguei no fim de uma temporada de calor e inicio de meses de frio,
cada mês era mais frio que o outro. Bem frio!

6) Quais as sugestões de atividades culturais, de passeios e de lazer em geral?
Quais os custos?

Atividades culturais há em toda cidade, basta dar uma olhada no facebook ou site cultural
nacional que encontrarás fácil. Além disso é realizada uma boas vindas aos estrangeiros
que estudarão na cidade, sempre oferecendo atividades grátis para participar.

7)  Como  é  a  receptividade  da  comunidade  universitária  (estudantes  nativos,
professores, pessoal administrativo), e do povo do local?

O  primeiro  dia,  dia  de  reunião  e  apresentação  da  universidade  para  os  estudantes
intercambistas, foi lindo, todos bem humorados, fomos recebidos com comidas típicas e
demos um tour pelo prédio da universidade. Depois disso nunca mais se viu a cara de
alguém da administração a não ser da moça que cuida das grades dos estudantes, pois ia
frequentemente esclarecer duvidas com ela. Os estudantes da universidade pouco estão
interessados  em te  conhecer,  a  uma  frieza  típica  de  capital,  mas  que  bate  a  frieza
paulistana. É incrível o individualismo dentro daquela instituição.

8) Como é o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição anfitriã?
Há alguma tutoria para isso?

Não há nenhuma tutoria e se chegas meio perdido é capaz que chegues sem tempo
para escolher bem as matérias. Eu tive apenas 3 horas pra escolher as minhas e
como não havias as que já tinha pré selecionado, tentei fazer uma busca na biblioteca
sobre o cronograma de cada disciplina porém o serviço foi lento e tive que escolher
um pouco que na sorte minhas matérias.

9) Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos extraclasse,
avaliações, etc)?

As  aulas  são  dadas  de  acordo  com  os  horários  estabelecidos  pelo  professor  e  em
diferentes setores do edifício da universidade. Dependendo se as aulas são práticas ou
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teóricas haverá uma maior ou menor troca entre aluno, professor e ambiente. O que a
universidade oferece em termos de equipamento disponíveis ao professor é muito bom, o
que facilita certos entendimentos, principalmente, se a carreira tem necessidade prática.
A universidade trabalha com um sistema de trabalhos e parciais que conferem notas que
somadas e dando um valor superior à 6 podem te deixar livre de realizar a prova final que
é oferecida no meio das férias de julho. O estudante tem até 2 anos para realizar a prova
final de cada matéria,  para alcançar a média 6 ou tentar aumentar a nota. Nem todo
professor dá trabalhos e parciais, podendo pedir que faça a final direto.

10) Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

Cursei 4 disciplinas.

11) Acrescente fotos e vídeos

Não possuo.
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