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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2014.1] 

 

 

Nome do aluno:  Flávia Belmont de Oliveira 

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

Sua idade no período de intercâmbio:  21 anos  

Período de intercâmbio: De 02/2014 a 08/2014 

Universidade Anfitriã:    UGR- Universidad de Granada   

Cidade:   Granada   

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?  

   Na verdade, eu não sabia muito bem o que esperar. A cidade ficou acima das minhas 

expectativas em relação aos preços, à facilidade de acesso a transporte, às distâncias curtas, à 

possibilidade de sair à noite e voltar a pé porque eu morava numa área muito central.  Ficou 

um pouco abaixo no que tange à receptividade dos alunos espanhóis e dos habitantes e à falta 

de preparação interna dos apartamentos e estabelecimentos para o frio, além da falta de 

espaços públicos, como praças amplas, no centro da cidade.    

 

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

  Granada apresenta temperaturas extremas. A melhor época é a primavera, que tem 

temperaturas mais amenas. Durante o inverno, faz muito frio (chega a 0 grau e o clima é 

muito seco. Durante o verão, faz um calor muito forte e abafado Bom levar protetor labial e 

hidratante para a pele.    

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 

 A diversidade e quantidade de opções de lazer noturno.     

 

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

etc.)?  

 Tive muita dificuldade em fazer amigos espanhóis na faculdade. Não fiz nenhum. Os 

granaínos são muito fechados, apesar da cidade estar no Sul da Espanha, famoso por ser mais 

aberto e “caliente”. Em minha opinião, na Espanha não se come muito bem e o RU não era 

tão bom. Recomendo que se saiba cozinhar. Sobre a moradia, não foi difícil encontrar, porque 

existem grupos no facebook e papéis colados nas paredes das nos quais as pessoas oferecem 

apartamentos para aluguel, e são muitos, e não muito caros, mas isso depende do orçamento 

de cada uma/um.    

 

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

separado)?  

  Passagem aérea ida e volta: R$3.200. Viagem: 13.000 reais    

 

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

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

   7.000 reais   

 

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

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

 Num apartamento para duas pessoas, que custava 200 euros por mês, incluindo internet wi fi 

e não incluindo gastos com energia e água. O local era muito central, a 7 minutos a pé da 

faculdade de ciências politicas e sociologia. Era um pouco mal iluminado. Ainda assim, 

recomendo. Consegui pelo facebook. O telefone da dona do apartamento é (+34) 678498047. 

O nome dela é Fátima.     

 

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

   Comia em casa na maioria das vezes. Lá é difícil encontrar um lugar que ofereça um almoço 

minimamente parecido com o que comemos no Brasil, a não ser que seja uma massa italiana. 

E, quando se encontra, é caro. Um lanche com bebida custa em média 8 euros.   

 

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

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

 A passagem, comprando-se o cartão do ônibus, com o qual se acumulam passagens, pagando 

um preço mínimo de 5 euros para usá-lo (incluindo as passagens), custa 80 céntimos de euro. 

O preço normal, sem o cartão, é 1,20.    

 

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

  Sim, mas apenas na entrada da Alhambra, o castelo mouro que é a principal atração da 

cidade.    

 

 No âmbito acadêmico: 

 

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

 Muito aprendizado de vida, conhecimento de outra cultura, outra estrutura universitária, 

desenvolvimento do idioma espanhol, boa qualidade de vida e tranquilidade.     

 

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

  Pessoas antipáticas na universidade, poucos brasileiros, universidade não oferece residência.     

 

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

período de estudos. 

 Universidade oferecia muitas palestras, professores responsáveis e presentes, porém pouca 

chance de acesso a pesquisas, ambiente universitário muito hierárquico e formal. Professores 

não agiam diferentemente por sermos alunos estrangeiros. Tínhamos que ter a mesma 
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assiduidade e fazer os mesmos trabalhos e mesmas provas que alunos/as 

espanhóis/espanholas.     

 

 No aspecto pessoal 

 

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

no Brasil? 

  Comida boa e vida cultural na rua, poder tomar cerveja ou vinho sentada numa praça, já que 

lá é proibido beber na rua    

 

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

fora do Brasil?  

 Segurança nas ruas, diversidade de pessoas que se conhece, amigos que fiz lá, o clima da 

própria cidade, que é muito bonita e tranquila.     

 

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

intercâmbio. 

 

POSITIVA: Conhecer pessoas brasileiras de outros Estados. Laços afetivos que se fazem por 

convivência e amadurecimento a partir da possibilidade de viajar e se abrir a novas situações.      

 

NEGATIVA:  Hostilidade de alguns espanhóis, falta de educação, machismo, grosseria. Os 

espanhóis realmente são um pouco grossos, mas isso é normal para eles. O problema é que 

alguns muito grossos, a ponto de nunca mais se esquecer.        

 

 

 

 


