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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2013/2014] 
 

 
Nome do aluno:   José Andrey Ribeiro de Almeida 
E-mail (caso queira ser contatado por outros alunos):    
Sua idade no período de intercâmbio:   23 
Período de intercâmbio: De Setembro/2013 a Janeiro/2014  
Universidade Anfitriã:   Université de Poitiers  
Cidade:  Poitiers   
País:  França  
 

� 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 superou minhas expectativas, pois me proporcionou grandes facilidades, como o 
transporte muito eficiente, a acessibilidade e disponibilidade de serviços básicos e toda uma 
estrutura para o lazer e entretenimento.     
 
Fale sobre a temperatura. Tente comparar com o nosso clima.  
 Clima muito agradável durante o inverno, com temperaturas que raramente ficavam abaixo 
de zero.     
 

� No âmbito vida social 
 
O que mais lhe impressionou positivamente? 
A cidade recebe alunos de todos os cantos do mundo, o que agrega muito à vida do estudante, 
culturalmente falando.   
 
Quais as maiores dificuldades que você teve (língua, custos, moradia, alimentação, amizades, 
etc.)?  
Levei um tempo (cerca de um mês) para adaptar-me à culinária local, apesar de nenhum prato 
exótico fazer parte desta.  
 

� Sobre o custo de vida 
 
Qual foi o custo total (aproximado) da sua viagem e da passagem aérea (indicar em 
separado)?  
 R$ 15.000,00/ R$ 4.000,00  
 
Qual você acredita poderia ser o custo mínimo desse seu intercâmbio (economizando ao 
máximo em gastos com viagens, compras, refeições sofisticadas)? 
 R$ 15.000,00  
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Onde você ficou hospedado? Quanto custou? Você recomenda este alojamento?  Forneça 
características do local bem como forma de contato, se possível.  
Fiquei hospedado na residência Rabelais, que tem vínculo com a universidade, em um quarto 
3 funções (dormitório, toilette e ducha). Recomendo esta acomodação, tendo em vista as 
facilidades (internet, água e eletricidade inclusas no aluguel) e o preço (231 euros, e ainda é 
possível ter desconto).  
 
Onde você fazia/fez suas refeições? Quanto custava um almoço, um lanche, etc.? 
No RU, onde a refeição custava 3,10 euros, e também preparava minhas refeições na cozinha 
compartilhada da residência.  
 
Como você se locomoveu na cidade? Qual o custo da passagem do 
ônibus/metrô/trem/taxi/aluguel de bicicleta?  
De ônibus. Cerca de 140 euros por semestre, ou 1,30 euro por trajeto. 
 
Como estudante você encontrou facilidades (preços reduzidos, entradas gratuitas)? Quais? 
Sim. Vários serviços tem tarifas especiais para estudantes, como no Brasil. 
 

� No âmbito acadêmico: 
 
Quais os pontos positivos sobre seu período de estudos no exterior?  
Aprendi muito, a universidade é de qualidade excelente. Pude complementar minha formação. 
 
Quais os pontos negativos (ou dificuldades) sobre seu período de estudos no exterior?  
As disciplinas cursadas só poderão integralizar meu histórico como extracurriculares, pois 
segundo a política da UFPB (ou do meu curso, não tenho certeza), somente disciplinas com 
equivalência às da UFPB podem ser aproveitadas como optativas ou obrigatórias. 
 
Liste (outras) informações relevantes sobre as atividades (acadêmicas) desenvolvidas no 
período de estudos. 
      
 

� No aspecto pessoal 
 
Durante o seu período de intercâmbio, do que você mais sentiu falta com relação à sua vida 
no Brasil? 
Do convívio com minha família e amigos, do calor (do humano e do provido pelo sol) e de 
feijão. 
 
Agora que está de volta ao seu país, do que mais sente/sentirá falta com relação à sua vida 
fora do Brasil?  
Absolutamente tudo. É difícil comparar a realidade brasileira, em todos os aspectos sociais, 
com a de um país desenvolvido. 
 
Relate a sua experiência mais marcante (positiva E negativa) vivida durante o seu período de 
intercâmbio. 
 



 
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 

 

POSITIVA: Conhecer vários países, várias culturas. 
 
NEGATIVA: Chegar à cidade sem nenhuma noção de localização.    
 
 
      


