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1) Quais os gastos em reais durante o intercâmbio? Quais as dicas para economizar? 
 
A Republica Oriental del Uruguay é um pais com um custo de vida maior que o Brasil, por 
tanto, todos meus gastos incrementaram. Durante o intercambio faturei diversos gastos que 
dividirei, para o solicitante, em: Moradia; Alimentação; Mobilidade urbana; Lazer; Viáticos. 
Os valores a mencionar foram calculados por mês (embora eu inclui alguns específicos) a 
partir do início das aulas em março; alhures minha estadia no Uruguai foi de janeiro até 
agosto. 

 Moradia: R$ 653,698 

 Alimentação: R$ 490,274 

 Mobilidade urbana: R$ 16,3425 (Recebi um passe de desconto para ônibus em 
Montevideo, não inclui gastos de transporte intermunicipal para Playa Hermosa onde 
recebi algumas aulas do meu interesse) 

 Lazer: R$ 88,923 (O valor é um aproximado mas neste item a variável é dinâmica) 

 Viáticos: R$360 (em ônibus Foz do Iguaçu – Montevideo) 
As dicas para economizar em Montevideo são: reduzir a alimentação em restaurantes pois 
todos os locais de comida são caros; morar no centro e proximidades de algumas das 
faculdades da UDELAR me permitiu economizar em transportes; comprar alimentos nas 
férias orgânicas da cidade; reduzir o uso de serviços bancários para evitar as altas taxas 
por transação.  
 
2) Quais as opções de hospedagem ? Quanto custam? Como consegui-las? Qual a 
qualidade da hospedagem? 
 
O preço pela hospedagem em Montevideo depende muito do setor da cidade onde decida 
morar, embora Montevideo não é uma cidade tão grande tem estratos socioeconômicos 
notórios por causa da gentrificación acontecida nos últimos anos. Durante a mobilidade eu 
morei em hostel, pois era a opção mais barata e amena para gerar um intercambio 
intercultural. Os hostel estão ubicados nos bairros: Parque Rodo; Barrio Sur; Ciudad Vieja. 
Os valores ficaram entre R$ 566,538 e R$ 653,698. As ofertas foram acessadas a través 
do portal da Booking e posteriormente na negociação pessoal com os gerentes dos locais. 
A qualidade era inferior em comparação (custo-benefício) com os hostel do Brasil que 
oscilam no mesmos valores indicados, porem como já mencionei o custo de vida no 
Uruguay é maior que o Brasil 
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3) Como você obteve seu seguro-saúde? Quanto pagou? 
O seguro de saúde foi comprado pela internet em uma oferta da Cardinal Assistência, que 
é uma organização que já conhecia e que concedeu-me um desconto. O valor acho que 
foram $500 
 
4) Como lidou com a questão linguística durante o intercâmbio? Frequentou algum 
curso na instituição? 
 
Eu sou hispano falante e não tive que cursar nivelamento de línguas. Foi uma boa 
oportunidade para mergulhar no léxico lunfardo uruguayo   
Durante a mobilidade participei em eventos de línguas para praticar meu alemão 
 
 
5) Como são as condições climáticas no país estrangeiro? 

 
O clima é ameno, acolhedor e foi um dos motivos pelos que eu escolhi Montevideo como 
destino, pois nasci em Bogotá que tem um clima semelhante. Durante o verão a 
temperatura aumentou mas sempre inferior com as altas temperaturas de Foz do Iguaçu. 
O clima no Uruguay é húmido meio. 

 
 
 

6) Quais as sugestões de atividades culturais, de passeios e de lazer em geral? Quais 
os custos? 
Sem dúvida o que mais curti no Uruguay foram as murgas, que são companhias de teatro 
popular com uma longa tradição e cujas críticas sociais me mostraram outra faceta do 
paisito. A oferta cultural se destaca pelos muitos teatros que há na cidade, que aliás estava 
em seus 70 anos de aniversário. O custo por função varia segundo a peça e a sala de 
teatro, um promedio era de R$15 – R$30, mas também houve festivais independentes de 
graça. A costa: litoral, é um ponto de lazer importante onde se reúnem turistas e uruguayos 
durante o verão nas mais variadas atividades, destaco alguns lugares muito belos como: 
Punta del Este, La Pedrera, Punta del Diablo, Playa Hermosa, Piriapolis.  
A maior parte de habitantes do Uruguay são velhos então o lazer é um pouco mais 
moderado e conservado que no Brasil, porem há muitos locais para sair com amigos na 
noite. A cidade de Montevideo tem um alto movimento turístico que chega a superar a 
quantidade total de habitantes do pais durante o verão, por isto os preços de tudo 
aumentam nessas datas. 
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7) Como é a receptividade da comunidade universitária (estudantes nativos, 
professores, pessoal administrativo), e do povo do local? 
 
Eu fui recebido com fraternidade pelo círculo acadêmico da UDELAR que facilitaram ajudas 
com disposição para me orientar no acoplamento com a comunidade acadêmica. Alguns 
dos exímios CV da UDELAR, por sorte, foram meus Professores e ministraram as aulas 
com vitalidade e elegância. Em tanto a comunidade local, poder-se-ia dizer que os 
uruguayos são um povo amável e bem educado, embora algumas das pesquisas que 
desenvolvi na UDELAR evidenciaram a insatisfação de um 55% de uruguayos frente ao 
incremento da emigração no seu país. 
 
8) Como é o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição anfitriã? 
Há alguma tutoria para isso? 

 
 
 

Quando começou o semestre na UDELAR a chefe de relações internacionais da faculdade 
de humanidades me brindou assessoria para criar usuário na plataforma virtual da 
Universidade, assim como possibilitou a matricula em outras faculdades da UDELAR. Em 
total cursei 8 disciplinas em 3 faculdades: Humanidades, Bellas artes, Información y 
comunicación. Assim como assisti nas oficinas de murga oferecidas pelo instituto de 
Bienestar Universitario. 
 
9) Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos extraclasse, 
avaliações, etc)? 
 
O sistema de ensino foi presencial com avaliações obrigatórias para as disciplinas. Já na 
especificidade, a Escuela Nacional de Bellas Artes tem um sistema de aprovação ou 
reprovação não quantitativo, então as aulas não tinham nota final mas apenas fui aprovado 
a satisfação. Na FIC e em Humanidades houve provas escritas e práticas para corroborar 
o desenvolvimento dos temas abordados. A carga horaria foi intensa, sobre tudo as horas 
extraclasse e me saturei com a quantidade de trabalho que gerou tantas disciplinas, mas 
uma vez alcançado os objetivos eis pois reconfortante e louvável o esforço. 
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10) Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio? 
 

Em total 8:  
 

 Etnolografias de las juventudes latinoamericanas 

 Producción editorial 

 Radio 

 Sociedad, cultura y TICS 

 Teoria y metodologia de la historia 

 Museos y espacios expositivos. Públicos y procesos de mediación. 

 LECTURAS CRÍTICAS. ENSAYOS SOBRE ARTE CONTEMPORÁNEO 

 Talleres de Murga 

 
 
 
11) Acrescente fotos e vídeos 
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