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DESTINO 

País:        Cidade:  

Universidade:       Período (mês e ano):  

 
 
1. Quais as atividades de ensino realizadas durante o ano (incluindo disciplinas cursadas) e qual o resultado 

obtido? Houve alguma dificuldade para matricular-se nas disciplinas desejadas? 

 

 
2. Compare o seu curso na Unichristus com aquele que você cursou durante o intercâmbio, incluindo 

comentários sobre as aulas, a metodologia adotada etc. 

 

 
3. Quais os sistemas de avaliação utilizados no curso (provas escritas, orais, trabalhos, outros)? 

 

 
 
 
 



4. Teça comentários acerca da infraestrutura disponibilizada pela Faculdade, apontando especialmente 
quais os equipamentos disponíveis para o corpo discente (biblioteca, restaurantes, acesso à Internet etc.) 
e qual foi a sua efetiva utilidade para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

 

 
5. A IES oferece algum curso do idioma das aulas? Avalie a sua importância para o intercambista. 

 

 
6. Teça comentários sobre o relacionamento com a administração da IES estrangeira. Descreva, por 

exemplo, quais os procedimentos burocráticos a serem cumpridos dentro da universidade e qual a 
eventual assistência que você, como aluno estrangeiro, teve nesse campo e qual a documentação você 
teve de fazer? 

 

 
7. Teça comentários sobre o relacionamento com os professores da IES estrangeira.  

 

 
8. Teça comentários sobre o relacionamento com os demais alunos e pesquisadores da IES estrangeira. A 

IES oferece eventos voltados a recepcionar e a integrar os alunos? Como foi o contato com os alunos 
nativos e com os demais alunos estrangeiros? 

 

 
9. Teça comentários sobre o relacionamento com os demais alunos e pesquisadores da IES estrangeira. A 

IES oferece eventos voltados a recepcionar e a integrar os alunos? Como foi o contato com os alunos 
nativos e com os demais alunos estrangeiros? 

 

 
10. Teça comentários sobre o relacionamento com as autoridades do país onde você estudou. Como 

transcorreu, por exemplo, o processo de obtenção de visto? Quais os procedimentos burocráticos a 
serem cumpridos como estrangeiro e qual a eventual assistência que você teve da IES de destino? Qual 
a documentação que você precisou apresentar? Qual a colaboração que as autoridades brasileiras no 
exterior prestaram, se houve necessidade? 

 

 



11. Teça comentários sobre o alojamento. Informe, entre outros pontos: a) Como você obteve alojamento? b) 
Quais as dificuldades para obter alojamento? c) Qual o custo do alojamento? d) Quais as características 
do alojamento? e) Era um alojamento da IES ou de terceiros? f) As instalações localizam-se próximas da 
IES ou eram facilmente acessíveis em relação à IES? g) Quais as facilidades disponíveis para o estudo e 
para uma boa qualidade de vida (biblioteca, sala de estudo, acesso à Internet, restaurante)? 

 

 
12. Houve preocupações com algum aspecto ligado à segurança? Quais os cuidados básicos no campo da 

segurança que o participante de um programa de intercâmbio na IES em que você esteve deve ter? 

 

 
13. Quais as características do clima do local? Que roupas você aconselha que sejam levadas? 

 

 
14. Teça comentários sobre a alimentação no país onde você estudou. Algum risco alimentar em particular? 

Qual a estrutura oferecida pela IES ou pela residência universitária para alimentação? Qual o custo da 
alimentação? 

 

 
15. Há algum risco particular no campo da saúde? Qual a estrutura oferecida pela IES ou pela residência 

universitária nesse campo? O aluno intercambista tem acesso ao sistema de saúde publica do país onde 
se encontra? O aluno intercambista deve adquirir um seguro-saúde e de que características? Caso você 
tenha tido um problema de saúde, como foi atendido? 

 

 
16. No geral, como foi seu relacionamento com a sociedade local? Quais aspectos, em termos de diferenças 

culturais, a serem destacados em prol de uma melhor integração do aluno intercambista na sociedade 
estrangeira? 

 

 
17. Teça comentários sobre o custo de vida, informando, sucintamente, um total aproximado do valor gasto 

com as principais despesas pertinentes (passagem aérea, alimentação, saúde, alojamento, principais 
taxas acadêmicas etc.), discriminando-as. 

 

 
 



18. No geral, quais as principais dificuldades encontradas? 

 

 
19. Que outros pontos relevantes poderiam ser levados em consideração no tocante a sua participação no 

Programa de Mobilidade Acadêmica no período indicado? 

 

 
20. Quais são suas considerações em relação ao trabalho desenvolvido pela Faculdade Christus em relação 

a sua participação no Programa de Mobilidade Acadêmica no período indicado? 

 

 
21. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 

 

 
22. No geral, quais os conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você esteve? 

 

 

 

 
________________________________,  ______/_____/_________ 
 
 
 
________________________________________________________ 

           Aluno(a) 
 


