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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2013.2] 

 

 

Nome do aluno:   CAROLINE PEREIRA DE CARVALHO 

E-mail (caso queira ser contatado por outros alunos):   

CAROL_PEREIRA_737@HOTMAIL.COM 

Sua idade no período de intercâmbio:   22 ANOS   

Período de intercâmbio: De 09/2013 a 01/2014 

Universidade Anfitriã:      UNIVERSIDADE DE JAÉN 

Cidade:     JAÉN 

País:    ESPANHA  

 

 Sobre o local (cidade/país) 

 

A cidade onde você morou ficou acima ou abaixo das suas expectativas iniciais? Por que/Em 

que aspectos?  

     A cidade de Jaén era muito tranquila, o que me ajudou a me adaptar mais rápidamente. 

Apesar de ter chegado no fim do verão, onde fazia temperaturas altíssimas, o inverno nao se 

mostrou tao rigoroso. Creio que um dos aspectos mais problemáticos com relação ao clima, 

era porque fazia muito vento e a cidade muito seca. No geral, a cidade superou minhas 

expectativas, pois além de proporcionar vários lugares de lazer, pude fazer muitas amizades. 

 

Fale sobre a temperatura. Tente comparar com o nosso clima.  

      

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 

     O que mais me impressionou positivamente foi a comida. Os espanhóis tem uma culinária 

riquíssima e vasta, desde saladas a pratos maravilhosos com carne e peixe, e até mesmo as 

famosas tapas. Creio que foi ali que provei as comidas mais gostosas da minha vida. 

 

Quais as maiores dificuldades que você teve (língua, custos, moradia, alimentação, amizades, 

etc.)?  

     O que mais me custou foi com relação as amizades, pois os espanhóis sao mais fechados 

que os brasileiros com relação a isso. Eles tardam um pouco mais em se abrir. Meus colegas 

de classe falaram comigo pouquíssimas vezes e nao fiz nenhuma amizade ali. 

 

 Sobre o custo de vida 

 

Qual foi o custo total (aproximado) da sua viagem e da passagem aérea (indicar em 

separado)?  
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     Eu gastei RS2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com as passagens de ida e volta. 

Cotando os gastos que tive em todos os meses que tive em Jaén, com uma base de 600 euros 

por mês, gastei cerca de RS11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

 

Qual você acredita poderia ser o custo mínimo desse seu intercâmbio (economizando ao 

máximo em gastos com viagens, compras, refeições sofisticadas)? 

     Acredito que o custo mínimo que poderia ter, sem contar viagens e compras, ficaria em 

torno de 450 euros por mês, o que seria mais ou menos RS1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

mensais. 

 

Onde você ficou hospedado? Quanto custou? Você recomenda este alojamento?  Forneça 

características do local bem como forma de contato, se possível.  

     Eu fiquei hospedada em um apartamento de quatro quartos, um deles com duas camas, um 

banheiro, uma cozinha espaçosa, uma sala grande e bem localizado, que me custava 110 euros 

por mês (cerca de RS360,00). Nao recomendo pelo fato de ter somente um banheiro, o que 

tornavam a convivência um pouco mais complicada. O apartamento estava no bairro chamado 

Bulevar, perto do Burguer King e de vários supermercados e farmácias. 

 

Onde você fazia/fez suas refeições? Quanto custava um almoço, um lanche, etc.? 

     Eu sempre comia em casa, porque assim me saia muito mais barato. O almoço na 

Universidade de Jaén custava 5 euros, e incluía o almoço, bebida e sobremesa. 

 

Como você se locomoveu na cidade? Qual o custo da passagem do 

ônibus/metrô/trem/taxi/aluguel de bicicleta?  

     Por ser uma cidade pequena eu fazia tudo a pé. A passagem custava 97 centimos de euro, 

em torno de 3 reais, mas por ser estudante, eu tinha um cartão que passava no ônibus e só 

pagava metade desse valor. Ali nao existe metrô e o aluguel de bicicleta é inviável, pois é uma 

cidade com muitas ladeiras. 

 

Como estudante você encontrou facilidades (preços reduzidos, entradas gratuitas)? Quais? 

     Sim. O Governo espanhol nos proporcionava a opção de fazer um cartão de estudante em 

que tinhamos descontos em museus, cinemas, shows, passagens de ônibus, entre outras coisas, 

e muitas vezes nao era necessário pagar. O cartão se chamava “tarjeta euro joven”, e tive 

descontos e abonos em vários países que visitei na Uniao Europeia.  

 

 No âmbito acadêmico: 

 

Quais os pontos positivos sobre seu período de estudos no exterior?  

     Para mim o que vi de mais positivos, além de ter aprendido outra língua, foi ter tido a 

oportunidade de interagir com pessoas de culturas tao distintas da minha, o que fez com que 

aprendesse a respeitar muito mais as diferenças. 

 

Quais os pontos negativos (ou dificuldades) sobre seu período de estudos no exterior?  

     A maior dificuldade foi em me adaptar ao clima, pois como nao estamos acostumados ao 

frio, sofri bastante. 
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Liste (outras) informações relevantes sobre as atividades (acadêmicas) desenvolvidas no 

período de estudos. 

     Com relação as atividades que desenvolvi na Universidade de Jaén, a verdade é que nao 

foram muitas. Como eu podia cursar qualquer matéria que fosse do primeiro semestre, os 

horários sempre se chocavam, e só pude me inscrever para duas. Os professores eram bem 

compreensíveis conosco, por sermos alunos de intercambio, e sempre se mostraram dispostos 

a ajudar. A Universidade em si, nao me ofereceu muitas opções extracurriculares, o que me 

levou a me dedicar somente às duas matérias que havia escolhido e às classes de português 

que ministravam para duas meninas espanholas, que em troca disso, elas me ajudavam com o 

meu espanhol. 

 

 No aspecto pessoal 

 

Durante o seu período de intercâmbio, do que você mais sentiu falta com relação à sua vida 

no Brasil? 

     Senti muita saudade da alegria do brasileiro. Sei que é algo que nao se pode comparar, mas 

essa sensação de se sentir acolhido em um lugar nao foi muito presente no período que passei 

em Jaén. Porém, às poucas amizades verdadeiras que fiz ali sei que vou leva-las para toda a 

minha vida. 

 

Agora que está de volta ao seu país, do que mais sente/sentirá falta com relação à sua vida 

fora do Brasil?  

     Vou sentir falta de poder interagir com tantas pessoas distintidas e de pessoas de mentes 

mais abertas, sem tantos preconceitos. 

 

Relate a sua experiência mais marcante (positiva E negativa) vivida durante o seu período de 

intercâmbio. 

 

POSITIVA:      às grandes amizades que fiz 

 

NEGATIVA:    uma certa distorção que os europeus tem sobre o Brasil      

 

 

      

 Fotos 

 

Sinta-se à vontade para inserir algumas fotos que possam ilustrar o período do intercâmbio e 

incluir comentários/descrições sobre elas. 

 

Foto1 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
GABINETE DA REITORA 

ASSESSORIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

  
 

 

Universidade Federal da Paraíba 
Assessoria para Assuntos Internacionais 

Prédio da Reitoria - 3° Andar - CEP 58.051-900 - João Pessoa - Paraíba - Brasil 
Telefone/Fax: +55 83 3216 7156 

www.ufpb.br/aai 

 

 
Foto tirada no Castelo de Santa Catalina em Jaén 

 

Foto2 
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Vista de Jaén desde o Castelo de Santa Catalina 

 


