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1)  Quais  os  gastos  em  reais  durante  o  intercâmbio?  Quais  as  dicas  para
economizar?
Tenha auxílio estudantil  na universidade de origem e garanta um IRA elevado para a
disputa da bolsa de estudos ofertada pelo banco Santander. Esta última me possibilitou a
minha  permanência  por  lá.  Infelizmente  não  foi  possível  vinculo  como  bolsistas  em
programas da faculdade (FAU) ou estágios em escritórios locais, e os poucos bicos pela
cidade não foram suficientes ou duradouros pra manutenção. Destaco, estágios e bolsas
se tornaram difíceis pela alta competitividade entre estudantes nativas, principalmente por
terem uma formação voltada ao mercado (privado e estatal) de trabalho.

2) Quais as opções de hospedagem? Quanto custam? Como consegui-las? Qual a
qualidade da hospedagem?
Aluguel,  hospedagem por diária ou mensalista se mostrou inviável.  Difícil  chegar com
lugar fixo logo de cara, mas foi possível desenrolar alguns contatos, já que conhecia a
cidade enquanto turista de negócios há um bom tempo. Morei todo o período no Plano
Piloto em Brasília, meus gastos mensais com moradia (aluguel, condomínio, água, luz,
internet) superam meu gasto TOTAL mensal em Foz do Iguaçu.

6) Quais as sugestões de atividades culturais, de passeios e de lazer em geral?
Quais os custos?
Tive  poucas  condições  de  aproveitar,  considerando  verba  disponível  e  mobilidade
reduzida.

7)  Como  é  a  receptividade  da  comunidade  universitária  (estudantes  nativos,
professores, pessoal administrativo), e do povo do local?
Ser da Unila é cool, a coisa espalha e pessoas da FAU se esforçam pra ser prestativas.
Mas, naquele esquema de trocas e aproximações, as amizades foram descobertas já nas
últimas semanas, o que foi feliz e possibilitou ótimas experiências e laços.

8) Como é o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição anfitriã?
Há alguma tutoria para isso?
Senti muito por não poder seguir o plano original, criado por mim e aprovado pela minha
coordenação e pela universidade destino. Fui muito bem acolhido pela coordenação local,
contudo, fui infeliz nas escolhas das disciplinas. O clima político tenso da Esplanada afeta
muito a UnB, e, em geral, as ementas foram pouco seguidas. Alguns docentes preferiram
não seguir programa apresentado e outras modificaram dinâmicas das disciplinas a seu
próprio interesse. 
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9) Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos extraclasse,
avaliações, etc)?
Universidade Federal, muito similar à Unila, porém com menos vícios. Vale destacar a
infraestrutura da FAU, que apesar de conforto térmico débil,  possibilita maiores trocas
com a comunidade universitária e entre turmas da FAU. Ainda, o tempo reduzido de hora/
aula e maio de hora/estudo, se comparado aos semestres da Unila.

10) Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?
Matriculei-me  nessas  disciplinas  (26h),  seguindo  orientações  da  coordenação  local  e
ajustando meus interesses. 1_Projeto Arquitetônico IV – Grandes Vãos (8h); 2_Sistemas
Estruturais  (8h);  3_Geometria  Construtiva  (4h);  4_Avalição  Pós  Ocupação  (4h);
5_Modelagem Tridimensional (2h). 

Maiores esclarecimentos sobre disciplinas e rendimentos, estou à disposição, tendo em
vista baixo aproveitamento na mobilidade, histórico em anexo.

11) Acrescente fotos e vídeos

Visitação a complexo 
arquitetônico com a turma de 
PA4 (tirei a foto, por isso não 
apareço).

Mas estava lá!
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