
 

 

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 

 

 

RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2014.2] 

 

 

Nome do aluno:   Vanessa Evellin Fernandes Isidro Gomes 

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

Sua idade no período de intercâmbio:   21 

Período de intercâmbio: De Setembro /2014 a Fevereiro/2015 

Universidade Anfitriã:    Universidad Complutense de Madrid   

Cidade:   Madrid   

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?  

     Madrid me surpreendeu muito, é uma cidade belíssima, organizada, segura e os madrilenos 

são muito simpáticos e acolhedores. Sem dúvida uma melhoras cidades para viver na Europa.     

 

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

      Realizei meu intercâmbio no período de inverno na Europa, isso foi um dos únicos pontos 

negativos da experiência. Não sou acostumada com o frio intenso, e no início meu organismo 

demorou para se adaptar, porém o clima não foi impedimento para nada. Um bom agasalho e 

disposição são suficientes para aproveitar toda a experiência.   

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 

       O povo espanhol, sem dúvida muito além das minhas expectativas. Esperava que fossem 

frios, mas pelo contrário são muito amáveis, educados e acolhedores. O pessoal da minha 

universidade me ajudou bastante durante as disciplinas e fiz grandes amizades.   

 

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

etc.)?  

   A princípio o clima e a língua, passei por um inverno rigoroso, o qual não estava 

acostumada, e apesar de ter estudado espanhol antes de fazer intercâmbio, de início é sempre 

difícil se acostumar com o ritmo e a velocidade de fala do idioma, porém com passar do 

tempo é possível se adaptar e se comunicar sem maiores complicações. Não mais, não tive 

dificuldades. Tive a sorte de fazer amizades e morar em um lugar bom e relativamente 

econômico.  

 

 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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  A passagem aérea na época custou por volta de R$ 2.600, o seguro médico exigido para 

solicitação do visto foi de R$ 1.200 e os gastos com intercâmbio (moradia, alimentação, lazer 

e transporte) giraram em torno de R$ 14.000. Recebi uma bolsa do Banco do Santander no 

valor de 3000 euros, que dependendo da cotação diária equivale a aproximadamente 

R$10.000.     

  

 

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

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

     Economizando bastante em Madrid, o custo mínimo poderia chegar a R$14.000, incluindo-

se passagem e seguro médico na época.  

 

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

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

    Dividi apartamento com mais três brasileiros contemplados com a mesma bolsa do  Banco 

Santander , sendo que através de outras universidades brasileiras. Meu aluguel custava 250 

euros, sem internet e gás inclusos. Para encontrá-lo, busquei por grupos no Facebook do 

programa de bolsas Ibero Americanas, e lá encontrei gente para compartilhar apartamento, 

entramos em uma site de aluguel em Madrid, chamado Uniplaces e reservamos previamente o 

apartamento, foi relativamente seguro e fácil. Segue o site:  

https://www.uniplaces.com/accommodation/madrid    

 

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

     Eu e os meus companheiros de apartamento fazíamos uma “compra semanal”, cada um 

dependendo das necessidades coletivas gerais, gastava em torno de 15 euros por semana. 

Basicamente era feito uma feira, que incluía material de higiene ( papel higiênico, detergente, 

desinfetante e sabão em pó) e comida simples( arroz, macarrão, batata, temperos, frango, 

carne moída, atum, óleo, etc.). Assim, normalmente eu comia em casa, exceto nos fins de 

semana, que viajava ou saía. A alimentação em Madrid não é cara, pode se comer bem em um 

almoço com 10 euros.  

 

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

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

   Quando cheguei em Madrid, fiz o cartão abono, que me dava direito a andar de ônibus, trem 

e metrô dentro de Madrid. Custava 39,00 euros mensais, que é o preço que se paga para 

jovens menores de 23 anos e que circulam até a zona B de Madrid. Recomendo que antes de 

chegar a Madrid marque no site de transporte público da cidade um horário e data para 

solicitação do cartão, pois geralmente não há muitas datas disponíveis e isso pode demorar, o 

ideal seria marcar para semana de chegada na cidade, para mim compensou bastante. Segue o 

site : https://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx        

 

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

      Não. Em Madrid só havia alguns benefícios para jovens menores de 23 anos, como por 

exemplo desconto no cartão de transporte, ou para pessoas com nacionalidade europeia.    

 

 No âmbito acadêmico: 

 

https://www.uniplaces.com/accommodation/madrid
https://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx
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Quais os pontos positivos sobre seu período de estudos no exterior?  

     O interesse em participar do Programa “Bolsas Ibero-Americanas Santander 

Universidades” surgiu desde a ocasião de meu ingresso no curso de Fonoaudiologia da 

Universidade Federal da Paraíba. Um programa de intercâmbio pode ser concebido como uma 

excelente oportunidade para se estabelecer uma relação entre os conhecimentos oferecidos 

pela instituição acolhedora e o conteúdo programático oferecido pela universidade de origem 

do estudante. 

 A experiência de participar de um intercâmbio me proporcionou uma oportunidade 

única de vivência em uma instituição estrangeira, ampliando minhas possibilidades futuras 

para ingressar em uma pós-graduação, e permitindo a abertura para outras discussões teóricas 

que não são iguais às do Brasil.  Além disso, se ampliou a possibilidade de 

internacionalização da Instituição de Ensino Superior (IES) de origem, para firmar novas 

parcerias de pesquisa, com expansão de oportunidades para estudos posteriores e 

fortalecimento de estudos já realizados.  

             Dessa forma, o intercâmbio contribuiu de forma significativa para minha formação 

acadêmica ampliando meus horizontes científicos, despertando meu interesse para novas áreas 

de estudo referentes à comunicação humana em todas as suas potencialidades revelando-me 

desta forma novos cenários de prática e possibilitando-me traçar um paralelo entre os 

conhecimentos ofertados pelas duas instituições, e a forma de abordá-los.   

 

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

       Minha maior dificuldade se baseou na diferenças existentes entre a intervenção 

fonoaudiológica brasileira e a intervenção fonoaudiológica espanhola. Pois no Brasil, a 

atuação do fonoaudiólogo é um pouco mais ampla, e durante o curso das minhas disciplinas, 

eu não conseguia entender os limites profissionais do Fonoaudiólogo na Espanha, pois haviam 

certas práticas terapêuticas que aqui no Brasil são de competência do Fonoaudiólogo e que na 

Espanha são somente de responsabilidade médica. Contudo, ao longo do período fui 

entendendo a perspectiva terapêutica espanhola, o que fez com que essas dificuldades não 

repercutissem tanto no meu aprendizado.   

 

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

período de estudos. 

             Uma coisa que me chamou bastante atenção no ensino superior espanhol, em especial 

do curso de Fonoaudiologia, é a metodologia de ensino adotada pelos professores. 

Basicamente não há muitas provas, no mínimo uma por semestre, geralmente no final da 

disciplina, em compensação há uma espécie de avaliação contínua, considerando a frequência 

e a participação em sala de aula, bem como a realização de muitos trabalhos extra classes, por 

isso recomendo que a princípio o estudante não se matricule em muitas disciplinas, pois 

embora a carga horária seja relativamente baixa, os trabalhos extra classes exigem um 

considerável tempo e dedicação. O ideal seria elencar as principais disciplinas que poderiam 

contribuir mais significativamente para sua formação acadêmica e elegê-las.  

              A experiência de intercâmbio também serve como uma oportunidade de participar de 

eventos internacionais, como congressos e cursos, que são mais difíceis de serem realizados 

no Brasil e até mesmo mais caros, por isso vale a pena investir um pouco de tempo e dinheiro 

nessas oportunidades, o custo- benefício realmente compensa. Por exemplo a inscrição em um 

Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia chega a custar cerca de R$500,00, enquanto que a 
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inscrição em um Congresso Internacional de Fonoaudiologia na Europa custou menos de 35 

euros, que convertidos para real gira em torno R$ 105,00.  

 

 No aspecto pessoal 

 

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

no Brasil? 

          Sem dúvida da minha família e do clima da Paraíba, porém são coisas que são 

contornáveis graças aos avanços tecnológicos e que não diminuem os ganhos científicos-

culturais proporcionados pelo intercâmbio.    

 

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

fora do Brasil?  

     Da segurança da Europa, da organização, do transporte de qualidade, do povo espanhol e 

das experiências incríveis que tive a chance de disfrutar, tanto a nível acadêmico quanto a 

nível pessoal.    

 

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

intercâmbio. 

 

POSITIVA:    Foram muitas as experiências positivas vividas, chega a ser difícil eleger a mais 

importante, considero que as viagens e as amizades construídas foram inesquecíveis, bem 

como o aprendizado de uma nova terapêutica fonoaudiológica.   

 

NEGATIVA:    Não tive experiências negativas muito marcantes.  O programa de intercâmbio 

foi realmente enriquecedor em todos os aspectos da minha vida.       

 

 

      

 Fotos 

 

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

incluir comentários/descrições sobre elas. 

 

 
Escritório de acolhimento dos alunos visitantes da Universidad Complutense de Madrid   
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Plaza de toros - Madrid 

 

 
Parque del Retiro - Madrid 

 

 
Plaza Mayor - Madrid 
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Toledo- Espanha 

 

 
Segovia - Espanha 

 



 

 

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 

 

 
 

Barcelona - Espanha 

 

 
Roma - Itália 
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Lisboa – Portugal  

 

 
Paris - França 

 

 

 

 

 

 

 

 


