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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [ 2014 ] 

 

 

Nome do aluno:   Rachelyne Vieira Santos 

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

Sua idade no período de intercâmbio:   22 anos 

Período de intercâmbio: De  02 / 2014  a  07 / 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?  

   Santander ficou acima das minhas expectativas no aspecto segurança e tranquilidade.   

 

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

   Quando chegamos estava bem frio e a adaptação foi um pouco complicada, mas depois 

chegou o verão que não se compara em nada com o nosso pelo clima ser mais ameno, sol sim 

mas o ar fresco.   

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 

   A limpeza e organização da cidade   

 

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

etc.)?  

  O custo sim foi uma grande dificuldade, devido ao cambio não aproveitei muito e quanto aos 

espanhóis em si são bem fechados para intecambistas, falo dos jovens, fiz bastante amizade 

mas com outros alunos que também estavam em intercambio     

 

 Sobre o custo de vida 

 

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

separado)?  

  A passagem foi R$2.800 + Seguro Viagem de R$ 1.300 + Visto. Aproximadamente o custo 

total da viagem ficou em torno de R$11.000     

 

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

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

   600 euros   
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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.  

   Aluguei um quarto com um setor da universidade que se encarregava de alojar os 

intercambistas, chama-se Emancipia, pagava 170 euros. Achei uma boa forma de acomodação 

pelo apoio junto a universidade  

 

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

   Geralmente almoçava em casa mesmo, as outras refeições como lanche e janta é que 

costumava comprar, mas um almoço era em torno de 12 euros, um lanche 6 euros e o jantar a 

media do almoço dependendo de onde fosse feita a refeição.  

 

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

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

   Basicamente de ônibus e trem. A passagem de ônibus para quem tinha a TUS, uma especia 

de cartão, saia pela metade da passagem que custava 1.30 euros e a passagem ida e volta de 

trem pagava 2.90, lembrando que só trafeguei de trem pelas cercanias da cidade.  

 

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

   Encontrei meia passagem para viagem para outras cidades, mas nada de gratuidade por ser 

estudante.   

 

 No âmbito acadêmico: 

 

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

  A experiência vai alem do currículo, é um período de analise e comparação com nossos 

estudos aqui no Brasil    

 

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

   A falta de flexibilidade de muitos professores   

 

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

período de estudos. 

    É interessante os cursos extras oferecidos e a oportunidade de cursar disciplinas do Master 

como aconteceu comigo.  

 

 No aspecto pessoal 

 

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

no Brasil? 

  Família e amigos    

 

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

fora do Brasil?  

  Segurança e organização    

 

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

intercâmbio. 
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POSITIVA:    x   

 

NEGATIVA:          

 


