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PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ACADÊMICO INTERNACIONAL PARA GRADUAÇÃO 

Relatório de Intercâmbio 

Aluna: BRUNA LYRIO PIN Período de Intercâmbio: 13/09/2018 a 12/02/2019 
Telefone: +55 27 99690-7440 Curso: Engenharia Química 
Instituição de destino: MONTANUNIVERSITÄT LEOBEN E-mail: brunapin97@gmail.com 

 

Disciplinas Cursadas: 

 Einführung in die Erdöl- und Erdgasgewinnung 

 Scientific Report Writing and Presentation Skills for Petroleum Engineers 

 Deutsch als Fremdsprache A2.1 

 Intensive English Course 

 Crisis Management in the Petroleum Industry 

 Engineering and Scientific Documentation 

 

1. A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente. 

Sim, e os professores foram super flexíveis e sempre deram todo o suporte. 

2. Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Se não, qual o motivo? Houve 

algum tipo de auxílio por parte da escola a esse respeito (academic advisor)? 

Fiz as materias que eu gostaria. A Karina, coordenadora dos alunos de intercâmbio me deu 

total apoio e se mostrou super disponível. 

3. Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Instituição anfitriã? 

 

 Biblioteca, o campus inclusive fica disponível em fins de semana (ele fica fechado, 

mas há um leitor de tag na porta principal do campus que você posiciona sua 

carteirinha de estudante e digita sua senha te dando acesso até nos fins de 

semana caso precise estudar). 

 Restaurante (preço cerca de 5-7 euros), há também lanchonetes próximas com 

lanches (que variam entre 3-5 euros), e também supermercado, por ser no centro 

da cidade. 

 Centro Esportivo a preço acessível (variando de 18-40 euros por semestre), 

esportes que vão de muay thai à escalada, trilha e alguns esportes na neve, como 

ski, porém os esportes na neve não tem data pré-definida, variando de acordo 

com a quantidade de neve para a segurança dos alunos. 

4. Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido a problemas com idioma? 

Não, para alunos que vêm de universidades fora da união europeia ou que não cidadãos da EU, 

são ofertadas 2 semanas intensivas de aulas de inglês obrigatórias, a fim de nivelar o inglês de 



 
 

todos antes do semestre começar, inclusive alunos que não são obrigados também fazem 

normalmente pois essa disciplina dá um total de 4 créditos, além de facilitar na interação entre 

todos, ajudando esse início, todos que fizeram gostaram. Além disso preparar pras aulas do 

semestre letivo, as disciplinas que peguei e a maioria das disciplinas em inglês, pelo relato de 

outros estudantes, eram de fácil compreensão e interação, o que auxilia no aprendizado do 

inglês técnico. 

5. Fale sobre a Universidade. 

A Montanuniversität Leoben é uma instituição pública, porém, no país as regras para se dizer 

pública são diferentes, então, para todos os estudantes de lá, é cobrada uma  taxa de 18,90 

euros/semestre, podendo variar, para os estudantes não cidadãos europeus é cobrada uma 

semestralidade de 726,72 euros, mas dependendo do programa essa semestralidade pode ser 

anulada, mas isso deve ser conversado com a coordenação, por ser burocrático. A 

universidade me surpreendeu muito, alunos intercacionais (não só os intercambistas) recebem 

um tratamento especial, como atividades extras, eventos com foco de aprendizagem em 

diversas línguas. 

 

6. A parte acadêmica atingiu suas expectativas? Por quê? 

Sim. Eles cobram bastante dos alunos em termos de leitura. Isso ajudou muito, aprendi muita 

coisa do meu curso. 

Integração 

 

7. Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? Como 

foram? Eram organizadas pela Instituição anfitriã? 

Sim. A equipe de assuntos internacionais fez uma recepção na universidade para todos os 

intercambistas, falaram sobre a cidade, como fazíamos para nos matricular, como são os 

cursos, sobre a universidade e a cidade em um seminário bem interativo com comidas e 

bebidas, deram materiais e folhetos com todos os eventos da cidade no semestre e aos 

eventos destinados a nós, após a apresentação eles apresentaram Leoben com uma guia 

turística da cidade. Durante o semestre também eram feitas integrações, como no Halloween, 

Natal e outras festividades. 

8. Havia indicação, por parte da Instituição anfitriã, de um aluno para auxiliá-la? 

Sim, existem mentores do Erasmus Student Network (ESN) que foram apresentados aos 

intercambistas, que auxiliam a gente durante o semestre, sobre matérias, a cidade e o que 

precisarmos em geral. 

9. Você teve mais contato com estudantes nativos ou com estrangeiros? 

Eu tive um contato bem misto, a maioria dos meus colegas de intercambio fizeram mais 

contato com estrangeiros, mas como eu morei num campus estudantil bem misto e entrei 

num grupo de repúblicas em um mídia social, acabei tendo muito contato com os dois, o que 



 
 

me fez aprender um pouco do alemão be m mais rápido que apenas fazendo aulas do 

idioma.  

10. Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 

Não tive nenhum problema, sempre respondiam e-mails e eram bem receptivos. 

Burocracia 

 

11. Houve problemas/dificuldades em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o 

processo? 

Foi super tranquilo, mas como o visto aqui no Brasil só é tirado na Embaixada de Brasília ou em 

São Paulo, recomendo não deixar pra última hora, até pelo preço das passagens que varia 

muito, tirando em Brasília sai no mesmo dia, precisei apenas de uma manhã lá para fazer tudo, 

mas normalmente demora até a tarde pra sair, tirando em São Paulo leva alguns dias para ficar 

pronto e mais uns para enviarem, então, de acordo com minha experiência, recomendo tirar 

em Brasília, eles explicam tudo muito bem e são tranquilos, é só ligar pra embaixada. 

12. Você teve que se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 

(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

Para realizar o visto, precisei ir à embaixada da Áustria em Brasília, a taxa do serviço é de 150 

euros, variando para real de acordo com o câmbio do dia. Mas é super tranquilo e rápido. 

13. Na universidade/faculdade, você teve que fazer documentos, como carteirinhas e 

outros? 

Enviei todos os documentos pela plataforma online que eles já pediram para fazer antes de ir à 

Áustria, quando cheguei no dia de apresentação eles já tinham feito minha carteirinha, o 

acesso ao portal do aluno se dá depois de pagar a taxa de alunos que foi 18,90 euros, após 

paga e contabilizada, fui numa maquininha na universidade mesmo, só coloquei a carteirinha 

dentro, já sai com a validade e valendo como documento, sem fazer isso ela não vale. 

Moradia 

 

14. Você morou em:  

Apartamento alugado individual. 

15. A Universidade oferece Alojamento? É pago ou gratuito? 

Não, mas indicam alguns alojamentos presentes na cidade. 

16. Se não ficou no alojamento da universidade/faculdade, como você conseguiu o 

contato do local onde ficou?  

Entrei em um grupo de repúblicas da cidade e encontrei o que se encaixava mais pro meu 

perfil. 



 
 

17. Você recomenda esta moradia? Dê características do local bem como o endereço, 

telefone e outras formas de entrar em contato.  

 

18. Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram realizados? Era 

necessário permanecer por um tempo mínimo?  

Sim, um depósito de 500 euros, e uma taxa de 90 euros pela limpeza do apartamento, o 

pagamento do aluguel era realizados mensalmente, tendo como base o dia em que eu 

cheguei, de acordo com o contrato era necessário ficar pelo menos um ano, porém eu me 

informei com o “síndico” e ele falou que isso não seria necessário, os pagamentos eram feitos 

a ele no escritório do andar térreo, fiquei apenas um semestre, sem taxas extras. 

19. Qual a qualidade do local em que você ficou com relação à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas? 

É tranquilo, nada reclamar, eu andava cerca de 10 minutos para chegar ao centro e 15-20 para 

chegar na faculdade. 

20. Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 

Da faculdade era uns 20 minutos a pé, mas mais próximo ao centro, cerca de 10 minutos 

andando. 

Alimentação e Transporte 

 

21. Onde você fazia suas refeições? Por que fez esta opção? 

Não era fixo, dependia das minhas aulas, se eu não tivesse aula no dia, ou tivesse uma janela 

grande entre uma aula e outra eu comia em casa, até por ser mais prático e barato, mas nos 

dias que eu só tinha intervalo de almoço ou muitas atividades no centro eu comia numa 

lanchonete ou no restaurante da universidade. 

22. Você estranhou a comida local? Fale um pouco sobre os alimentos mais e menos 

consumidos. 

Muito. Eles comem muita salsicha e carne de porco, algo que pra mim enjoa muito fácil, mas 

tem muitas comidas gostosas também, como o Schnitzel e algumas sobremesas deliciosas. 

Mas logo me adaptei, acabei comendo até em excesso, principalmente o chocolate, que amei, 

como fiquei lá na época de inverno, comi muito mais que comia aqui, engordei 10 quilos a 

mais durante a viagem, dizem que é muito normal. 

23. Qual meio de transporte você utilizava? Fale sobre o transporte na cidade e o custo 

(ônibus, metrô, aluguel de bicicleta, etc.). 

A cidade é bem pequena, quase tudo dá pra fazer a pé, mas tem as opções de ônibus e trem, 

normalmente usadas para ir mais longe mesmo, usei o ônibus apenas uma vez, o trem usei 

para fazer viagens longas para fora da cidade, são ótimos. Obs: fazendo o cartão de trem para 

quem tem menos de 24 anos o preço das passagens sai pela metade, o cartão custa 19 euros e 

é válido para um ano inteiro, tem como fazer na hora, então assim que chegar na Áustria, eu 



 
 

indico que já peça mesmo no aeroporto, lá tem guichês de atendimento, se não me engano dá 

pra fazer online. Eu cheguei no aeroporto de Viena, pra quem fizer essa viagem o cartão já 

compensa, pois a viagem que seria em torno de 40 euros sai à 20, ficando o mesmo preço, 

então depois é só lucro. 

Clima 

 

24. Quais as condições climáticas que você enfrentou durante o período de intercâmbio e 

que roupas você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 

Cheguei em Setembro, surpreendentemente estava muito quente! Eu tinha olhado a previsão, 

mas a sensação térmica estava mais quente do que eu esperava, o dia que cheguei foi muito 

quente e cheguei ao apartamento suando muito, e, consequentemente fedendo depois de um 

dia de viagem, então, indico que fique muito atento à previsão do tempo. Mas logo depois foi 

esfriando, chegando a temperaturas negativas, a temperatura mais fria que peguei foi cerca de 

-20ºC. Roupas necessárias no início do semestre de inverno seriam roupas normais que 

utilizamos aqui, as temperaturas variam entre 10 e 20ºC, então é um pouco frio, mas, nada 

desesperador, alguns dias são quentes então não precisa levar só roupas de frio, algumas que 

usamos aqui mais fresquinhas também podem ser úteis, depois vai esfriando chegando a 

temperaturas negativas, aí é necessário ter casacos grossos, calça de segunda pele para usar 

embaixo de outra calça grossa, algumas peças podem ser compradas aqui como roupas 

térmicas, é bom pesquisar antes, luvas, touca. Os lábios ressecam muito devido ao frio, então 

é sempre bom passar manteiga de cacau. Mesmo parecendo um pouco assustador a 

temperatura não cai do nada, ela vai caindo aos poucos e a gente vai acostumando, tirando 

que as roupas de frio estão aí pra isso, então, é super tranquilo. 

Seguro Saúde 

 

25. Qual seguro-saúde você contratou para o período de intercâmbio? 

GTA Global Travel Assistance. 

26. Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Como foi o 

atendimento? 

Sim, foi bem tranquilo, enviei uma mensagem no whatsapp e eles me informaram a qual 

médico ir, não foi muito próximo, mas tirando isso deu tudo certo. 

Custos 

 

27. Qual a moeda local? 

Euro 

28. Qual o valor aproximado do dólar americano com relação à moeda local na última 

semana de seu intercâmbio?  

US$ 1,45 = € 1,00 



 
 

29. Cite abaixo os gastos mensais que teve: 

O gasto variava muito de mês pra mês, no início os gastos foram maiores, contando taxa de 

matrícula, materiais das aulas de alemão e coisas para casa que comprei, mas normalmente 

meu gasto mensal seria cerca de €400,00/mês, essa quantia dá tranquilamente, contando 

moradia (o lugar que morei vinha tudo incluso), alimentação e despesas extras. 

Informações Gerais 

 

30. Fale sobre a cidade onde ficou (com relação a pontos turísticos, restaurantes, bares, 

teatro, atividades culturais) e comente se o local atingiu suas expectativas. 

Leoben é uma cidade pequena e muito tranquila, as pessoas são amigáveis e gentis, mas quase 

não encontrei brasileiros lá, tem diversas paisagens lindas e ótimas para passear, como rios, 

montanhas e trilhas. Tem muitos bares e cafeterias por toda a cidade, tirando nos meses que 

faz muito frio e neva, as ruas do centro ficam cheias de pessoas aproveitando o sol, tomando 

um café ou cerveja, crianças e cachorros brincando, é muito legal mesmo. Vi pelo menos um 

evento cultural por mês no centro da cidade, na época do natal ficam várias barraquinhas 

todos os dias por 2 semanas, vendendo várias coisas diferentes, bem como o Glühwein, um 

vinho quente que é tradição em países como Áustria, Alemanha e Suíça. Leoben é uma cidade 

cheia de tradições e festividades. A diretora de relações internacionais envia a programação 

cultural para todos os alunos de intercâmbio. O fato de Leoben estar bem localizado faz com 

que, toda vez que vou à estação de trem, eu tenha muitas opções para viajar dentro e fora da 

Áustria, o que me dá boas oportunidades de viajar.  

31. Visitou outros lugares? Quais? O que achou? 

Fui a alguns países próximos, como Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Itália, Suíça e França. Vale 

muito a pena, mas dependendo do país fica mais caro, nos três primeiros os custos foram bem 

menores, na Húngria principalmente, comendo um lugares no centro da capital, Budapeste, eu 

gastava o que equivaleria a uns 12 reais, o preço de hostels e hotéis são razoáveis comparados 

aos daqui, a primeira experiência não foi muito legal, eu economizei no hostel e me arrependi, 

mas há muitas opções baratas e legais, indico uma pesquisa boa antes, olhando sempre as 

avaliações dos locais. Já nos outros é um pouco mais caro, depende bastante em que lugar do 

país você está, na Suíça é tudo super caro, não tem muito como comparar com os outros. 

32. Que passeios/locais você indicaria? E quais podem ser dispensados? 

Não dispensaria nenhum dos passeios, qualquer oportunidade, principalmente as 

recomendadas pelo escritório de relações internacionais, atividades como escalada, ski são 

promovidas pela universidade, inclusive aulas, o material pode ser alugado, o preço varia 

dependendo do lugar, para esquiar eu indico Präbichl – Vordernberg por ser próximo a 

Leoben, por ter muitas montanhas, é bem tranquilo para fazer trilhas, eu super indico, as 

paisagens são lindas. 

33. Qual seu principal local de acesso a internet (Universidade, bibliotecas, alojamento, 

cybercafés, acesso público)? 

https://www.skiresort.info/ski-resort/praebichl-vordernberg/


 
 

Universidade e alojamento. Na praça central e shopping também tem Wi-Fi gratuito. 

Conclusão 

 

34. Pontos positivos do intercâmbio: 

TODOS. O intercâmbio foi positivo em todos os aspectos. Me ajudou conhecer lugares que 

sempre quis, conhecer pessoas de vários países diferentes, me fez crescer muito como pessoa. 

Foi, sem dúvida uma das melhores experiências que já tive.  

35. Pontos negativos do intercâmbio: 

A questão de não ter alojamento é um pouco tensa no início, mas não encontrei pontos 

realmente negativos, talvez o fuso horário para falar com os familiares, mas a diferença era de 

3 horas, depois 4 devido as mudanças de horário de verão, mas foi bem fácil de acostumar. 

36. Maiores dificuldades/desafios encontrados: 

Escolher uma moradia apenas olhando por fotos. 

37. Qual o valor do Programa de Intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional? 

Valor máximo. Acrescentou muito. 

38. Quais conselhos e/ou dicas você daria para estudantes que pretendem fazer 

intercâmbio no mesmo local em que você esteve? 

Procurar uma moradia que se encaixe com seu perfil, além dos alojamentos que a 

Universidade indica, há também grupos de república no facebook, lá encontrei o alojamento 

que eu queria, além de começar a entrar em contato com pessoas que moram na cidade, 

indico também pegar dicas com pessoas que fizeram o mesmo programa, correr atrás das 

exigências para o visto com antecedência, além da questão de roupas adequadas, depois tudo 

fica bem fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seguem fotos de momentos e pessoas que conheci durante a viagem, algumas 

inesperadamente, outras que ficarão marcadas pra sempre com certeza, eventos da 

universidade, viagens e a neve sempre dando um toque mágico em todo os lugares lindos que 

fui, mas o mais incrível foi conhecer pessoas de tantos países diferentes o choque cultural foi 

grande, sem dúvida, isso que tornou tudo tão incrível, foi perfeito! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

   

  

 


