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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO
ANO ACADÊMICO [Ano]


Esta é uma contribuição para ajudar futuros intercambistas no exterior. As informações aqui disponibilizadas serão de grande valia para os alunos da UFES que pretendem seguir para a instituição que lhe acolheu durante o intercâmbio.

Após o preenchimento, enviar via e-mail para: mobilidade.internacional@ufes.br 


Nome do aluno:  NOME COMPLETO 
E-mail (caso queira ser contatado por outros alunos):  fulano@provedor.com 
Sua idade no período de intercâmbio:  idade
Seu curso de origem: Nome do curso
Seu campus:  Escolha Campus  
Período de intercâmbio: De mês/ano a mês/ano
Universidade de destino: Nome da instituição de destino
Cidade:  Cidade   
País:  País  


	Sobre o local (cidade/país):


A cidade onde você morou ficou acima ou abaixo das suas expectativas iniciais? Por que/Em que aspectos? 
  Sim/Não. Justificativa   

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


	No âmbito vida social:


O que mais lhe impressionou positivamente?
  Resposta   

Quais as maiores dificuldades que você teve (língua, custos, moradia, alimentação, amizades, etc.)? 
  Resposta   


	Sobre o custo de vida:


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

Qual você acredita poderia ser o custo mínimo desse seu intercâmbio (economizando ao máximo em gastos com viagens, compras, refeições sofisticadas)?
  Resposta   

Onde você ficou hospedado? Quanto custou? Você recomenda este alojamento?  Forneça características do local bem como forma de contato, se possível. 
  Resposta   

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

Como você se locomoveu na cidade? Qual o custo da passagem do ônibus/metrô/trem/taxi/aluguel de bicicleta? 
  Resposta   

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


	No âmbito acadêmico:


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

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

Liste (outras) informações relevantes sobre as atividades (acadêmicas) desenvolvidas no período de estudos.
  Resposta   


	No aspecto pessoal:


Durante o seu período de intercâmbio, do que você mais sentiu falta com relação à sua vida no Brasil?
  Resposta

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

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

POSITIVA: Resposta     

NEGATIVA: Resposta         


	Fotos:


Sinta-se à vontade para inserir algumas fotos que possam ilustrar o período do intercâmbio e incluir comentários/descrições sobre elas.
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Obrigado!




