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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2014.1] 

 

 

Esta é uma contribuição para ajudar futuros intercambistas no exterior. As informações aqui 

disponibilizadas serão de grande valia para os alunos da UFPB que pretendem seguir para a 

instituição que lhe acolheu durante o intercâmbio. 

 

Após o preenchimento, enviar via e-mail para: assint.secret@reitoria.ufpb.br 

 

 

Nome do aluno:  MARCÍLIO LOURENÇO DE MOURA REZENDE 

E-mail (caso queira ser contatado por outros alunos):   ciliolsr@gmail.com 

Sua idade no período de intercâmbio:  25 

Período de intercâmbio: De  FEVEREIRO/2014 a JULHO/2014 

Universidade Anfitriã:    UNIVERSIDAD DE CANTABRIA   

Cidade:  SANTANDER   

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?  

  Acima das expectativas. É uma cidade muito segura, um nível de vida que considero não ser 

caro, o transporte é de qualidade, o deslocamento a pé é fácil, o clima no primeiro semestre do 

ano (época em que estive lá) não é muito frio, há aeroporto que liga ótimos destinos europeus 

como Londres, Bélgica, Frankfurt, Milão, etc. Além disso, a cidade próxima, Bilbao, tem um 

aeroporto com outros vários destinos e companhias aéreas de baixo custo. No geral, Santander 

é uma cidade linda, com parques para entretenimento da população, pacata, pequena, ótima 

para se viver e estudar. O único lado ruim da cidade é o tempo chuvoso, pois chove 

praticamente todos os dias, o sol aparece muito pouco.    

 

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

  No semestre que estive lá (fevereiro a junho) a temperatura ficava entorno dos 10 a 18 graus. 

Poucas vezes a cidade ficou mais quente que isso. Mas na minha opinião, é super tranquilo. 

Em julho que o clima passa dos 20 graus.   

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 

  A qualidade de vida proporcionada! Principalmente no que tange ao transporte e segurança.     

 

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

etc.)?  
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 O mais difícil realmente foi fazer amizades com os espanhóis. Os estudantes das outras partes 

da Europa são ótimos para isso, porém os espanhóis do norte são um pouco fechados. 

Considero os Madrilenhos como os melhores da Espanha cultivar uma amizade.   

 

 Sobre o custo de vida 

 

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

separado)?  

  Passagem aérea para Santander é muito cara! O ideal é comprar para Bilbao, cidade que fica 

cerca de uma hora de distância de Santander. Passagem aérea RECIFE – BILBAO: R$2900,  

Passagem de ônibus BILBAO-SANTANDER: EU$ 6,00, Hostel para a noite de chegada: 

EU$ 15,00.   

 

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

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

  Aproximadamente R$ 10.000,00 (DEZ  MIL REAIS)   

 

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

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

  Dividia apartamento de três quartos, sala, cozinha e banheiro com outros estudantes. Pagava 

pelo quarto (que incluía aluguel, água, luz e internet) 250 euros mensais.  No meu caso 

contratei o serviço, que encontrei no site da Universidade, de uma startup chamada 

EMANCIPIA que cuida de lhe ajudar no aluguel e faz o contrato com o proprietário por você. 

Neste caso você faz o contrato de aluguel direto com eles. De início foi ótimo, mas no fim 

deixaram muito a desejar. Como são uma empresa nova, estão aprendendo ainda e com isso 

eu e alguns colegas tivemos problemas em relação a cobranças errôneas. O valor pago do 

aluguel cobre um cálculo de gastos X, mas quando os inquilinos gastam mais que o estimado, 

eles cobram esse valor, três meses depois, pois lá a fatura tem essa média de tempo. No meu 

caso e dos meus amigos, fizeram um cálculo errado e depois quiseram nos cobrar o erro deles. 

Foi ruim, pois nós como estudantes estrangeiros fazemos um cálculo de despesas X e não 

podemos está colocando mais coisas assim de uma hora para a outra, principalmente quando 

estamos retornando para casa e o dinheiro está praticamente no fim. Fora isso, ainda tive 

alguns outros estresses com eles no fim do intercambio. Não retornaria com eles, apesar de 

serem bem prestativos.  Todas informações de alojamento você encontra no site da 

universidade. Uma opção que muitos fazem é ir para um hostel por um tempo e lá procurar 

pelas acomodações que giram entorno dos 200 a 250 euros. Pela universidade é fácil 

encontrar pessoas que estão procurando outros para dividirem o apartamento. Isso é muito 

normal na Europa.     

 

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

  Eu fazia minha própria comida. A feira mensal, com direito a guloseimas e besteiras, custava 

mais ou menos 100 a 150 euros. Isso vai depender muito das marcas que você compra e o 

supermercado. Supermercados grandes como Carrefour são caríssimos, compras lá só uma 

vez ou outra e assim mesmo para encontrar produtos que mais parecidos com os nossos. 

Inclusive no Carrefour encontramos Guaraná e Pão de Queijo da Yoki. Lanches e almoço em 

restaurantes dá pra fazer uma vez ou outra em bares de tapas, restaurantes de fast food como 
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Burger King (4,00 euros um combo econômico) Aconselho fazer o  cartão fidelidade do 

supermercado, pois sempre há desconto e você praticamente paga nada na outra compra.   

 

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

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

  Ônibus e a pé. Morava perto da universidade, então ia a pé. E de lá ao centro leva uns 20 a 

30 minutos andando. Mas a passagem custa 1,30  euros (aproximadamente esse valor com o 

cartão de ônibus) Há também as bicicletas para alugar, mas nunca utilizei.    

 

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

 Quem faz a carteira de estudante Erasmus (mesmo não sendo Erasmus pode fazer, já que 

somos de intercambio) tem descontos em restaurantes, algumas lojas, as viagens que os 

estudantes Erasmus fazem. Nunca fiz, pois normalmente já há varias facilidades de transporte, 

cinema, etc, sem ser estudante. Mas para quem quer viajar, ir para as festas da organização 

dos Erasmus, vale a pena. No dia de integração da universidade eles explicam tudo.       

 

 No âmbito acadêmico: 

 

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

  Você volta outra pessoa para o Brasil. Lá aprende a se virar sozinho, cria mais 

responsabilidades, conhece outras culturas, troca experiências com pessoas de outros países, 

conhece o método de ensino deles, adquire outros conhecimentos que talvez aqui no Brasil 

não fosse ver.     

 

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

  Eu não vejo pontos negativos de estudar no exterior, talvez por eu ser uma pessoa super 

desapegada da família. Muitos podem sentir falta dos parentes, mas eu em particular não. 

Hoje em dia há o Skype que diminui essa distância.     

 

Liste (outras) informações relevantes sobre as atividades (acadêmicas) desenvolvidas no 

período de estudos. 

 - As universidades na Espanha em geral utilizam apenas slides para ministrar aula, sem 

indicar livros, ou passar textos para ler.  

- Na Universidade de Cantabria as provas devem ser respondidas a partir do decoreba dos 

slides. Deve se colocar nas provas exatamente o que tem nos slides, aqueles que colocam com 

suas palavras tem a pontuação incompleta.  

- Eles não são muito bons em trabalhar em equipe.   

- O mais importante, quase não há trabalho escrito, apenas apresentação de slides. Esses slides 

devem conter, ao contrário dos nossos, muita informação.    

 

 No aspecto pessoal 

 

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

no Brasil? 

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

fora do Brasil?  

  Qualidade de vida, transporte, segurança, facilidade para viajar como o preço das passagens, 

clima frio, preço das coisas. Praticamente tudo!!   

 

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

intercâmbio. 

 

POSITIVA:   Poder nas horas livres viajar! E o mais marcante foi ir a Londres, Paris e 

Berlim!     

 

NEGATIVA:    Os professores lhe darem uma nota inferior em relação aos estudantes 

espanhóis que faziam apresentações péssimas (liam o trabalho todo).      

 

 

      

 Fotos 

 

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

incluir comentários/descrições sobre elas. 

 

                 
CAMPUS DA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA AO LADO DIREITO E PARQUE LA 

LLAMAS AO LADO ESQUERDO 
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PALÁCIO DE MAGDALEÑA 

 

 
UM DOS FAROIS VISTO DESDE O PALÁCIO DE MAGDALEÑA 
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PARTE DA ORLA DE SANTANDER 
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Descrição 
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Descrição 
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PATIANDO NO PARQUE LA LLAMAS POR TRÁS DA UNIVERSIDADE 
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PARQUE LA LLAMAS 
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DESPEDIDA DAS FRANCESAS 
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PRAIA EM JULHO QUANDO O CLIMA FICA MENOS FRIO. CONTUDO A ÁGUA É 

SUPER GELADA. 

 

 

Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 


