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Questionário sobre intercâmbio 

Nome do Aluno: Ramon Luiz de Freitas Camelo

Universidade Destino: Universidade Federal de Itajuba -  UNIFEI

Duração da Mobilidade: 1 ano

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

Durante minha mobilidade tive dois tipos de gastos principais, o mais importante foi com a
república  onde  morei  este  gasto  servia  para  suprir  todas  as  necessidades  da  casa
juntamente com os outros membros da república tais como aluguel, contas de água, luz e
internet, salário da nossa mãe de aluguel e comida suficiente para o almoço e janta, o
outro gasto de que também tive era de produtos de higiene pessoal e pequenas compras
que não estavam inclusas no aluguel da república. Para economizar eu aconselharia aos
interessados que procurem por quartos para dividir com duas ou mais pessoas.

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

Em Itajuba o universitário pode escolher entre Repúblicas particulares, kitnets ou hotéis
que oferecem o serviço de mensalista. As mensalidades das repúblicas variam entre 390
e 750 reais valores esses dentro do que eu consegui pesquisar desde que soube que iria
para lá a variação se da devido ao que está incluso no aluguel e a qualidade do imóvel.
Não pesquisei os valores de kitnets porém é natural que seja mais caro principalmente se
tratando de uma moradia temporária 
Os hotéis que oferecem o serviço de mensalista são de longe a alternativa mais cara
passando dos 1000 reais.

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

A principal alternativa para estudantes em itajuba são os eventos que acontecem no Bar
Cultural da própria universidade porém eu não frequentava muito mas os estudantes que
moravam comigo iam com frequência, a cidade também conta com teatro e cinema. 
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7)  Como  é  a  receptividade  da  comunidade  universitária  (estudantes  nativos,
professores, pessoal administrativo), e do povo do local?

A receptividade pela comunidade universitária  é  ótima minhas demandas junto a pró-
reitoria  de  graduação  da  UNIFEI  era  atendida  desde  o  momento  da  matrícula,  os
estudantes  veteranos que  tive  contato  durante  a  minha  estadia  também me trataram
muito bem 

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

Não existe tutor para isso porém também não ha necessidade, consigo ver pelo próprio
SIGAA todas as turmas que estão abertas durante o processo, como minha matrícula era
“especial” eu precisava mandar minha lista de disciplinas por e-mail para a PRG ou ir
pessoalmente para poder fazer as matrículas. Também existe bastante dialogo entre os
alunos seja pessoalmente  ou pelas  redes sociais  onde trocávamos ideias  para  saber
quais eram as melhores disciplinas para cursar 

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

Durante a mobilidade eu tive acesso às aulas expositivas em sala, visitas de campo e
aulas praticas em laboratório

10) Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

13

11) Acrescente fotos e vídeos

Eu tinha algumas fotos que demonstravam um pouco de como era a vida na república e
uma festa dos veteranos do meu curso, também tinha fotos de uma visita de campo a
uma fábrica de turbinas oleicas e dos projetos especiais desenvolvidos por alunos da
UNIFEI que são como os que tem ai na UNIOESTE porém o telefone que usei durante
minha mobilidade foi perdido durante minhas férias na minha cidade
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