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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2014] 

 

 

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:  Fabio Bezerra Correia Lima 

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

Sua idade no período de intercâmbio:  23 anos  

Período de intercâmbio: De Julho/2014 a Dezembro/2014 

Universidade Anfitriã:   Universidad Nacional Autónoma de México  

Cidade:  Mexico Df.  

País:  México  

 

 Sobre o local (cidade/país) 

 

A cidade onde você morou ficou acima ou abaixo das suas expectativas iniciais? Por que/Em 

que aspectos?  

 A Ciudad de México, ou México Df. como é mais conhecido por lá, de longe parecia um 

antro da desorganização e criminalidade. Terremotos e tráfico de drogas pareciam ser 

problemas latentes. O preparo pré intercâmbio envolveu escutar conselhos e mais conselhos 

sobre como tomar cuidado e sobreviver. 

Felicidade a minha ao ver que foram os otimistas que acertaram. O caos de 20 milhões de 

habitantes convivendo juntos transforma-se em uma harmonia inexplicável. A cultura 

musical, gastronômica, erudita, arqueológica... sobressai-se quando comparada a qualquer 

defeito do mundo moderno. Os males existem, como também os temos em nosso país, coube 

a mim identificar a melhor maneira de ajudar os mexicanos a seguirem desenvolvendo 

melhorias para seu país, ao passo que aproveitava e conhecia todas as maravilhas que já 

possuíam.  

 

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

O DF possui clima melhor definido que nosso tropical equatorial. O Outono e Inverno se 

caracterizam por noites e manhãs seguidamente mais frias (min. 6-10 oC), e com bastante 

chuva. Por outro lado, mesmo durante esses períodos o pico de sol (2pm) chega a ser 

escaldante (28oC). O clima seco também pode provocar desconforto aos que estão 

acostumados a viver próximo ao mar.  

 

 No âmbito vida social 

 

O que mais lhe impressionou positivamente? 
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Os mexicanos são calorosos e solidários. A acolhida nunca foi ponto negativo, por todos os 

pontos onde passei.  

 

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

etc.)?  

A maior dificuldade, sem dúvida, foi encontrar um local confiável, bem posicionado e barato 

para morar. A alimentação pode ser uma aventura ou uma dor de cabeça, depende como 

decide-se encarar. Comer fora pode ser barato e muito recompensador, porém as primeiras 

vezes, os estudos de desbravamento do desconhecido pode render alguns dias doentes (devido 

a quantidade de gordura e pimenta, tradições no México). Também é possível cozinhar pratos 

bem próximos aos brasileiros, basta procurar um pouco os ingredientes e ter paciência. Eu 

preferia sempre arriscar uma receita local. As amizades, fosse com estrangeiros ou “locais”, 

nunca se mostraram um problema.  

 

 Sobre o custo de vida 

 

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

separado)?  

Acredito que gastei em torno de 8.500 reais com minha manutenção durante os 5 meses e algo 

em torno de 2.200 com a passagem aérea comprada com pouca antecedência.  

 

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

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

Realizei algumas viagens e comprei presentes e algumas roupas ao final do intercambio 

(roupas são itens que valem a pena comprar no México). Acredito que poderia ter 

economizado em torno de 2.000 reais se não tivesse feito nada disso. Ademais, estagiei 

durante o intercâmbio, o que me rendeu 500 reais (já incluso nessas contas).  

 

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

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

Fiquei hospedado em um apartamento, que dividia com 6 colombianos. Conheci a todos na 

universidade. No primeiro mês estive em um apartamento que reservei pela internet, acabou 

saindo 3 vezes mais caro que o preço pago durante os outros meses em que fiquei com os 

colombianos. Alugamos esse apartamento por uma temporada de 5 meses, com contrato e 

depósito. Pagávamos 1875 por pessoa/mês. Não possuo o contato da dona do local porém me 

disponibilizo a buscar caso seja necessário. O endereço era Copilco 300, edifício 8, apto. 2, 

Col. Copilco Universidade, Del. Coyoacán, Mexico DF.  

 

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

Grande parte das refeições fazia em casa, outra parte na rua, nos pontos de venda espalhados 

por todas as calçadas da cidade. Pode-se estabelecer quais são interessantes, limpos e 

saborosos. Em pouco tempo já se sabe dentro de sua rota quais locais fornecem o melhor tipo 

de comida. Um almoço poderia custar entre 30-80 pesos (dos baratos), um lanche varia entre 

o mesmo preço.  

 

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

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



 

 

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 

 

A locomoção predominante era Peseros (microonibus local) e metrô ao preço de 5 ou 6 pesos. 

Também andava muito.  

 

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

Estudantes possuem entrada gratuita em grande parte dos museus mediante apresentação da 

carteira estudantil da universidade. Ademais, durante o período de férias são concedidos 

descontos de 50% nas passagens de ônibus.  

 

 No âmbito acadêmico: 

 

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

A estância na UNAM permitiu-me um estudo mais aprofundado em temas que pretendo 

aplicar ao meu futuro profissional. Isso ocorreu em grande parte por estar em uma 

universidade de grande porte, com maior diversidade de disciplinas e também de oferta 

cultural.  

 

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

O único ponto negativo que posso pensar é o “atraso” nos estudos brasileiros, visto que 

grande parte das disciplinas que cursei não serão aproveitadas devido a burocracia em nossa 

universidade.  

 

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

período de estudos. 

Durante os meses de intercâmbio galguei oportunidades de estágio. Terminei por realizar um 

trabalho remunerado na Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto à divisão de 

Protección a Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. Ademais, 

voluntariei no Servicio Jesuita a Migrantes onde participei da equipe de investigação e busca 

a migrantes desaparecidos.  

 

 No aspecto pessoal 

 

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

no Brasil? 

A família.  

 

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

fora do Brasil?  

Estar sempre a poucos passos de: um novo museu, um novo prato gastronômico, custo de vida 

baixo, uma praça inexplorada...  

 

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

intercâmbio. 

 

POSITIVA: Encontrar um imigrante desaparecido e reportar seu estado a sua família na 

América Central.  
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NEGATIVA: Ter o celular furtado na hora pico do metrô e não encontrar nenhum apoio na 

polícia local.     

 

 

      

 Fotos 

 

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

incluir comentários/descrições sobre elas. 

 

 
Primeiros Tacos al Pastor 

 



 

 

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 

 

  
Biblioteca Universitária - UNAM 
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Pirâmides de Teotihuacan 
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Catedral México Df. 
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Protestos contra o desaparecimento forçado de 43 Estudantes 
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Acampamento à margem das Grutas de Tolantongo 
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Dia dos Mortos em Mixquic 
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Descobrindo como se faz Tequila em Tequila-Jalisco 
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Museo Palacio de Bellas Artes 
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O Pueblo Mágico de Guanajuato 

 

 

Obrigado! 

 

 

 

 

 

 

 

 


