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Mensagem da iPOLI 

 
 

 

 

A você, aluno aprovado pela Poli aos programas de intercâmbio, parabéns! 

 

A iPOLI – Escritório Politécnico Internacional é uma associação criada com o objetivo 
de incentivar a formação internacional do estudante politécnico. Desenvolvemos o nosso 
trabalho para facilitar essa mobilidade, pois acreditamos ser esta uma das responsáveis 
pela maior aproximação cultural entre os povos além de uma maneira de acelerar o 
crescimento profissional dos engenheiros formados em nossa escola. 

O objetivo deste pequeno guia é o de ajudá-lo durante seus preparativos. Indicamos 
aqui algumas das etapas que você terá de cumprir para ser aprovado pela escola no 
exterior, além de documentos que deverão ser preparados antes da viagem e outros itens a 
serem providenciados no momento de sua chegada. Queremos contribuir um pouco para a 
realização dessa sua grande conquista de estudar no exterior e de adquirir uma formação 
internacional! 

Listamos os principais itens que achamos importantes para que você tenha uma noção 
do que vem pela frente. Nossa intenção não é a de esgotar o assunto, mas a de expandir 
sua visão para facilitar uma programação de tempo e de esforço, oferecendo algumas 
informações complementares. 

As informações aqui apresentadas são uma compilação de trabalho e sugestões de 
alunos que já participaram deste programa. Estamos sempre prontos para receber novas 
informações e atualizações para tornar este guia cada vez mais completo, e para isso 
gostaríamos de contar com a sua contribuição, devolvendo aos alunos da próxima turma a 
ajuda recebida pelos alunos das turmas anteriores. 

Esperamos que você aproveite seu período de estudos no exterior e que conte 
conosco para o que for preciso. Boa viagem! 

Saudações politécnicas, 

 

Equipe iPOLI Team 

www.ipoli.com.br
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1. Antes da aceitação pela escola estrangeira 

A seguir vamos encontrar uma descrição dos documentos e alguns passos a serem 
tomados pelos estudantes aprovados pela seleção realizada na Poli pelo CRInt, antes de 
receber a carta de aceitação da escola italiana. 

1.1. Documentos 

1.1.1. Envio do Dossiê de Candidatura  

Em geral, é enviado um dossiê para cada programa, escola ou bolsa. O envio para 
pedido de bolsa é feito pela própria escola no exterior, através de cópia do dossiê original 
enviado pela Poli a escola, ou é feito pelo aluno, através de dossiê específico. Para cada 
programa, é necessário verificar com a CRInt Poli como deverá ser o procedimento a ser 
seguido. Todo dossiê sempre é enviado pela CRInt Poli, em um 1° momento. Segue abaixo 
uma lista contendo alguns documentos que podem ser solicitados. 

Documentos pessoais (manter sempre disponíveis original e cópias) 

� Passaporte, com validade superior à duração do programa; cópia das 4 primeiras folhas mais 
aquelas nas quais houver anotações relevantes. Para os que não possuem ainda, a CRInt, somente 
em casos extremos, poderá  emitir carta à Polícia Federal solicitando o aceleramento do processo.   

� Fotos 3x4, em geral solicitadas aos pares para cada dossiê, recomenda-se a tiragem de 10 fotos, 
para manter reservas, pois será necessário durante a viagem. 

� RG, CPF, Título de Eleitor com zona eleitoral em São Paulo, Alistamento Militar (nem sempre 
necessários, mas recomenda-se manter uma cópia por precaução). 

Documentos a preparar 

Application Form: Formulário de Inscrição, fornecido pela escola estrangeira, a ser preenchido somente 
após resultado das entrevistas. Observar atentamente os campos nos quais se solicita a indicação da 
opção de curso que o aluno pretende realizar. Em alguns casos, não há a possibilidade de se alterar a 
opção depois de enviado o dossiê, portanto o candidato deve pesquisar, nos sites das escolas, como 
funciona o programa pretendido e quais são as opções disponíveis, procurando conhecer e descobrir o 
máximo possível de informações para realizar a escolha com tranqüilidade e evitar surpresas. 

Curriculum Vitae: com no máximo 4000 caracteres ou 2 páginas – preferencialmente uma página 
apenas – e assinado. Para programas de estudo no exterior, as informações geralmente mencionadas 
esquematicamente são: ‘objetivo’, ‘formação acadêmica’, ‘experiência profissional’, ‘distinções 
acadêmicas’, ‘competências lingüísticas’, ‘conhecimentos em informática’, ‘experiências associativas’ e 
‘outros interesses’. Lembrando que o Curriculum deve ser sintético e apresentar as informações de 
maneira clara e objetiva. 

Motivation Letter: Carta de Motivação, explicitando as razões pelas quais quer seguir esse tipo de 
formação no país e escola pretendidos, mencionando o tipo de programa (duplo-diploma, aproveitamento 
de créditos, especialização, pós-graduação etc). Esta explicação é extremamente importante na 
avaliação da carta. Deve-se desenvolver brevemente o projeto de estudo e de carreira. Atenção: a carta 
de motivação não é uma descrição do Curriculum, e sim uma apresentação de suas expectativas e 
objetivos. Deve ter até 4000 caracteres ou 2 páginas e deve ser assinada. 

 

Academic Transcript of Records: (Histórico Escolar): versão oficial em português e/ou em inglês 
emitida pela Poli e versão traduzida,  na língua da escola – verificar necessidade de tradução 
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juramentada e sempre pedir duas cópias, uma para ser entregue e outra para ser guardada pelo aluno 
em caso de necessidade no exterior; 

Recommendation Letter: preparada por um professor, orientador ou empregador. Deve ressaltar 
valores e qualidades pessoais do aluno, citando programas e projetos dos quais o aluno participou, e ser 
destinada à escola no exterior. Deve conter de 1000 a 2000 caracteres, em uma página datada e 
assinada pelo recomendador. A carta não pde ser entregue aberta ao aluno. Deve estar em envelope da 
Poli ou do departamento, fechada, contendo o nome do aluno por fora e estar endereçada a escola 
solicitante. 

High School Diploma: cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Médio. Em alguns programas, é 
solicitado também o Histórico Escolar do Ensino Médio. 

Certificações de Fluência em Idiomas: IELTS, TOEFL, etc. Nem sempre se exigem certificado ou 
pontuação / desempenho mínimo de fluência. Verificar de acordo com o programa escolhido. O inglês 
sempre é exigido para a Bolsa ASP e o italiano para a Bolsa do Ministério. 

 

De maneira geral, é enviado à escola no exterior, pela a CRInt Poli, um dossiê pelo 
correio com as informações e documentos por ela exigidos. A CRInt Poli costuma pedir uma 
cópia eletrônica dos documentos, que devem ser escaneados em baixíssima resolução (60 
% de compactação), em preto e branco, arquivo JPG (não word, não pdf, não tif), com o 
máximo de 100kb por folha. O arquivo final não deve exceder 3Mb. 

1.1.2. Dossiê para bolsas de estudo 

O candidato que desejar obter uma bolsa de estudos para financiar os seus estudos na 
Itália deve ficar atento também ao envio de dossiês de candidatura para essas bolsas. O 
procedimento comum é que a escola italiana faça a candidatura do aluno, mas há algumas 
bolsas que exigem candidatura pessoal, como é o caso da bolsa ASP. O aluno deve ficar 
atento aos comunicados do CRInt, que informa das datas limites. Mais informações sobre  
bolsas podem ser encontradas  na seção de cada escola. 

1.2. Plano de Estudos 

Após a aceitação da escola no exterior, é feita a confirmação de disciplinas a serem 
cursadas. Esta etapa pode ser realizada no Brasil ou no momento da chegada à escola. 

No caso do Politecnico di Milano, quando os alunos chegam à Itália eles são 
encaminhados para um professor de seu curso, que é o responsável pelos alunos 
estrangeiros daquele curso. Geralmente esses professores pedem um resumo de todas as 
matérias que o estudante cursou no Brasil, e eventualmente pode dizer para não seguir uma 
disciplina (porque já foi cursada no Brasil), ou aconselhar a seguir alguma outra de anos 
precedentes, mas isso varia muito. Geralmente os brasileiros acabam realizando o curso de 
Laurea Specialistica como se fossem estudantes italianos normais, devendo cursar 
disciplinas obrigatórias e optativas. 

As matérias estão alocadas dentro de blocos, e esses blocos são diferentes para cada 
Orientamento. Logo, antes de escolher as matérias que deseja cursar, o aluno de duplo 
diploma deve estar ciente das matérias que pode cursar dentro do Orientamento escolhido 
por ele. Os nomes dos Orientamentos são bastante sugestivos, e as descrições de cada um 
ajudam na escolha. Quem for para AC tem mais liberdade na escolha. 
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O plano de estudos é realizado semestralmente. Todos os alunos têm cerca de 1 mês 
para decidir quais matérias que vão cursar durante o período, e preencher uma folha, 
contendo nome e código das disciplinas e também a assinatura dos respectivos 
professores, além da assinatura do coordenador do curso ao qual o aluno foi encaminhado 
assim que chegou à Itália. Isso por um lado é bom, pois desta forma é possível escolher 
com calma quais cursos realizar, assistir algumas aulas, conversar com os professores, até 
ter certeza do que realmente fazer. Por outro, a parte de material didático dos sites de 
muitas disciplinas são abertos somente para os alunos já inscritos. Nada que amizade com 
italianos não resolva. 

È indispensável entregar essa folha dentro da data estabelecida para poder se 
inscrever para as provas ao final do semestre.  

1.3. Curso de Línguas 

As escolas em geral oferecem cursos intensivo e extensivo da língua local para os 
alunos estrangeiros. Algumas pedem para que o interesse seja indicado já no formulário de 
inscrição enviado no dossiê, é preciso ficar atento. Outras oferecem uma relação das 
escolas de idiomas conveniadas, ou dos cursos internos oferecidos pelo campus com 
inscrição no país, depois da chegada. 

Por se tratarem de cursos de italiano para estrangeiros, estes são uma excelente 
oportunidade para fazer amizades com pessoas de vários países. 

No caso do curso intensivo para o Politecnico di Milano, este será realizado em Como 
durante o mês de setembro, para todos os estudantes (inclusive aqueles que estão inscritos 
em algum campus de Milano). Dura duas semanas (as duas primeiras do mês) e com oito 
horas diárias de aula. Não existe, entretanto, nenhum beneficio por parte da escola; alunos 
de campus em Milano que quiserem fazer este curso devem procurar alguma moradia em 
Como ou então fazer ida e volta todo dia (são aproximadamente 40 minutos de trem a 
viagem de Milano a Como). 

Para o curso extensivo, no caso do Politecnico di Milano, durante a primeira semana 
de outubro (que é a primeira semana de aulas) será realizado um teste de nível de italiano 
para todos os estudantes estrangeiros. O curso inicia poucas semanas depois, sempre no 
começo da noite e com 3 aulas semanais para o nível básico e 2 para os níveis 
intermediário e avançado, com duração total de 3 meses, sendo que o curso é oferecido 
também no segundo semestre do ano acadêmico. O curso dá um certificado de conclusão 
para aqueles que tiverem mais de 70% de presença, mas não existe nenhuma prova. Ainda 
assim, leve a sério o curso e estude de verdade, pois quanto mais rápido você dominar a 
língua, menores serão os problemas e as dores de cabeça. As aulas são dadas no Campus 
que o aluno escolher, seja Milano Leonardo, Milano Bovisa ou Como. 
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2. Depois da obtenção da Carta de Aceitação 

2.1. Ações no Brasil 

2.1.1. Seguridade Médica 

Todos os alunos contemplados pelos programas na Itália devem possuir uma 
seguridade médica para conseguir o "permesso di soggiorno" (carta de estadia na Itália). 
Existem basicamente 2 tipos possíveis: o acordo bilateral Brasil - Itália (IB2) e um seguro 
privado INA ASSITALIA. Os dois dão direito à utilização do sistema emergencial de saúde, 
ou seja, pronto-socorros em caso de emergência. 

O Ministério da Saúde emite um certificado reconhecido em acordo firmado com 
diversos países, entre eles a Itália, chamado CDAM – Certificado de Direito a Assistência 
Médica (ver http://sna.saude.gov.br/cdam/index2.cfm). Com o CDAM, é possível obter o IB2. 

Para conseguir o CDAM / IB2 é necessário ser contribuinte do INSS no Brasil por no 
mínimo 1 mes (informação a ser verificada anualmente, pois podem haver mudanças). 
Como estudantes, podemos contribuir sobre um salário mínimo, equivalente a um valor 
aproximado de R$ 76,00 mensais (valor em 2007). O cadastro no INSS, primeiramente é 
necessário ter um número da previdência social (INSS). Isso pode ser feito online 
(http://www.mpas.gov.br/) ou pelo telefone 0800 780 01 91 tendo em mãos as seguintes 
informações: 

� Nome completo 

� Data de nascimento 

� Nome do pai 

� Nome da mãe 

� Número do CPF e RG 

� Carteira de trabalho – número e série (no caso de enquadramento de autônomo) 

� Número do título de eleitor 

� Endereço e CEP 

É possível se cadastrar como contribuinte facultativo ou como autônomo, sendo mais 
comum os estudantes se cadastrarem como FACULTATIVO (vantagem de, posteriormente, 
não ter de pagar as contribuições em atraso caso tenha parado os pagamentos). 

Para conseguir o IB2, o aluno deve  dirigir-se pessoalmente até a unidade 
descentralizada do SUS, no endereço: 

Av. Nove de Julho, 611 – 2º andar – sala 202 

Horário de atendimento: 8h00 às 13h00 

Tel. 3241.2197 

Prazo para retirada: 3 dias úteis 
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Portanto os seguintes documentos: 

� RG - cópia  e original 

� CPF - cópia  e original 

� Passagem – cópia e original 

� Passaporte – original e cópia  do passaporte, da parte com número e o nome da pessoa (4 
primeiras páginas) 

� Comprovante de residência – cópia  e original 

� GRPS – da última  contribuição – cópia e original 

� Declaração com firma reconhecida, válida somente por um ano (modelo da declaração a 
seguir). Para a renovação por mais 1 ano , o período de contribuição deverá ser igual a 1 ano e 
o certificado deverá ser renovado (na Itália ou no Brasil, por meio de um representante). 

 

DECLARAÇÃO 

Eu, _____________________________________, declaro para fins de concessão de CDAM que viajarei 
para a Itália, com endereço (endereço de onde for ficar ou da universidade caso ainda não o tenha), no período 
compreendido entre (discriminar dia, mês e ano – não ultrapassar um ano). 

São Paulo, dia e mês de 2007. 

___________________________ 

                             Nome Completo 

 

Para a obtenção do INA ASSITALIA, quando chegar à Itália, informe-se na secretaria 
da sua faculdade ou vá à agência do INA ASSITALIA mais próxima 
(http://www.inaassitalia.it/PortaleInaWeb/trovaAgenzie2.do?regione=found) e pegue o valor 
correto para estudante “extra-comunitário” e a conta para o depósito nos correios (Poste 
italiane). O valor para um ano é de cerca de € 99,00, sendo que no ano seguinte, quando da 
renovação do Permesso di Soggiorno, deverá ser pago novamente. 

A escolha entre o INA ASSITALIA e o IB2 é puramente preferencial, pois os dois dão a 
mesma cobertura, e quase pelo mesmo preço. Relembrando que, o valor pago para o IB2 
conta como contribuição para o INSS, logo, esse valor não será perdido. 

2.1.2. Passagem Aérea 

O custo da passagem aérea é de aproximadamente 1000 €. Comece a verificar com 
certa antecedência:  

� Datas disponíveis (alta / baixa temporada), companhias aéreas, rotas (por exemplo: 
avião + trem) e possibilidade de  ir em grupo 

� Descontos para estudantes em pacotes oferecidos pela STB (Student Travel Bureau) 
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ou outras entidades estudantis 

� Custo (para passagens ida-e-volta ou só ida) e taxas de embarque de todo o trajeto 

� Limitações de bagagem 

� Meio de transporte do aeroporto até o destino final  

* Estudantes com destino a Milão/Como: 

� Entre o aeroporto de Malpensa e Milão existem diversos modos de ligação, sendo os mais comuns e 
econômicos o trem e o ônibus. 

o Ônibus: Os ônibus ligam o aeroporto à estação centra de trem (Milano Centrale) quase 
24hrs por dia. Os horários estão no site http://www.malpensashuttle.it/orari.htm, e a viagem 
dura em torno de 1hr. O valor da viagem é € 5,00. Os ônibus que ligam Malpensa a Como 
são escassos. 

o Trem: A estação de trem no 1º subsolo do aeroporto de Malpensa liga diretamente à 
estação de Milano Cadorna com horários muito bons durante o dia, porém param a noite 
(http://www.fnmgroup.it/orario/index.htm). O preço da viagem é de € 11,00 e a viagem 
também dura 1hr. Para ir para Como, esse é o melhor meio de transporte. Os horários são 
flexíveis, custando € 8,10. A estação mais próxima à universidade é Como Borghi, levando 
menos de 5min a pé até lá. 

� Entre o aeroporto de Linate e o Centro de Milão, Piazza San Babila, pode-se pegar o ônibus 73 pela 
quantia de € 1,00. A Piazza San Babila é ao lado do Duomo. Para ir para a estação de trem Milano 
Centrale pode-se usar um shuttle mesmo, 

� Entre o aeroporto de Orio al Serio (Bergamo) e Milano Centrale, o melhor meio de transporte são os 
diversos shuttles que saem praticamente a cada 30 min do aeroporto ou da estação, e custa € 6,90. 

2.1.3. Visto 

Para obter o visto italiano de estudo (tipo D), prepare-se para uma longa e cansativa 
empreitada. Comece juntando os documentos básicos necessários, que costumam mudar 
freqüentemente: 

� Carta de aceitação original da Universidade Italiana + 2 cópias 

� Carta da Universidade de origem, comprovando matrícula e alegando estar ciente da 
viagem, com firma reconhecida em Tabelionato de Notas (fornecida pela CRInt Poli) 

�  

� Seguro de saúde válido na Itália, sem limitação de cobertura ou certificado IB-2. Ou então 
declaração do interessado assumindo a responsabilidade de fazer o seguro na Itália; 

� Meios financeiros suficientes para garantir a permanência na Itália durante o período de 
estudo, sendo necessário apresentar uma das opções: 

   

  -Travellers cheques (comprovante de compra de 6 mil €, em nome do aluno); 

           - Comprovante de dinheiro em conta corrente exclusivamente em nome do aluno, 
com mais de 3 meses de existência e fora de aplicações que não tenham resgate imediato; 
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  -Carta de banco operante na Itália comprovando que o estudante possui uma conta 
corrente e que mencione o saldo bancário (somente para os que estão renovando visto); 

   

  -Comprovante da concessão de bolsa de estudo, indicando o valor da mesma. 

� Comprovante de residência em São Paulo + cópia ou  

Título de eleitor da cidade de São Paulo + cópia;  

� Reserva no hotel por 5 ou 7 dias: para a obtenção do visto, é necessário comprovar 
alojamento. Caso a escola italiana ainda não tenha informado, uma reserva em hotel ou 
albergue por 5 ou 7 dias contados a partir da sua chegada em solo italiano também serve. 

Todos os certificados e cartas devem ter firma reconhecida em Tabelião de Notas. 
Para o segundo ano, o aluno não precisa pedir um novo visto, já que a validade dele é de 
um ano apenas. Para permanecer na Itália, o aluno precisa renovar o Permesso de 
Soggiorno. 

O aluno deve ficar atento a novas solicitações realizadas pela CRInt Poli e, de acordo 
com a disponibilidade, procurar identificar as datas de divulgação de respostas de bolsa e 
confirmação de aceitação da escola no exterior, preparando-se para as próximas etapas do 
processo. 

A ida ao consulado depende de agenda montada através da CRInt e enviada a eles. 
Isso permite um atendimento semi-VIP. Indo fora da data estipulada poderá causar 
transtornos a você mesmo. 

 

2.2. Ações a serem realizadas na Itália 

2.2.1. Codice Fiscale 

O Codice Fiscale é igual ao nosso CPF. Na sua chegada à cidade você precisará fazê-
lo para poder finalizar o contrato de aluguel do apartamento, abrir conta em banco, além de 
ser obrigatório para diversas outras atividades. Para solicitá-lo, primeiro é necessário retirar 
o Permesso di Soggiorno.  

2.2.2. Permesso di Soggiorno 

O visto de estudos retirado no consulado permite somente a entrada no território 
italiano. Para poder morar na Itália, é preciso de outro documento, o Permesso di 
Soggiorno. Uma vez em posse deste documento, deve-se andar com ele o tempo todo, 
podendo assim deixar o passaporte em casa. Você terá que refazer o Permesso após o 
vencimento do mesmo. Este documento é como se fosse um visto de permanência na Itália. 

Para solicitá-lo, é necessário ir a Questura (Policia) local, 1 mê antes do vencimento, 
munido dos seguintes documentos,: 
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• Passaporte (com cópia da foto, número e visto) 

• Comprovante original do seguro-saúde 

• Carta de aceitação com selo do consulado italiano ou carta em italiano do Politecnico 

alegando que você é aluno (pode ser solicitado no momento em que se faz a matricula) 

• Quatro fotos 3x4 

• Selo (marca da bollo) de € 14 que pode ser encontrado em uma tabaccheria (as lojas com 

um grande "T" na entrada) 

 

A entrada no Permesso di Soggiorno deve ser feita em até 8 dias da sua chegada à 
Itália. Em Milão deve-se andar a Questura principal, que fica na Via Montebello 26. 
Recomenda-se chegar lá o mais cedo possível (eles abrem às 8 horas, chegue pelo menos 
1 hora antes), pois a quantidade de estrangeiros solicitando este documento é cada vez 
maior, e como eles fazem um número limitado de documentos por dia, é possível ir até lá e 
receber a notícia de que não é possível fazer o permesso naquele dia. 

Para renovar seu Permesso di Soggiorno, você deve retirar nos correios (Poste 
Italiane) um envelope com o dossiê que tem quer preenchido e com a lista de todos os 
documentos que tem que ser anexados. O preenchimento não é simples então peça ajuda. 
Após ter preenchido os formulários e ter anexado os documentos, vá a uma agência da 
Poste e envie-o. Tenha certeza de que está ficando com o recibo que contém uma login e 
uma senha. Aguarde, e vá acompanhando o processo pelo site 
http://www.portaleimmigrazione.it. Você receberá uma convocação pelo correio, e nesse dia, 
leve 4 fotos de tamanho tessera (essas fotos podem ser tiradas em qualquer estação de 
trem, como as 3x4 no Brasil – mas não são 3x4!).  

2.2.3. Tessera sanitaria 

Essa carteira sanitária facilitará todos os passos no caso de uma emergência médica, 
ou se você precisar de uma receita para medicamento. Primeiro vá ao Ufficio di 
Collocazione da sua cidade. Eles te darão uma carta onde explicitamente estará escrito que 
você é um estudante. Vá com esse documento, passaporte, Permesso di Soggiorno e 
Codice Fiscale à Agenzia Sanitaria Locale e peça a sua Tessera Sanitaria. Eles pedirão 
para você escolher um médico de uma lista (pegue o mais perto da sua casa) – esse será o 
seu médico de família, a quem você deve recorrer se precisar de algum medicamento que 
precisa de receita. A carteirinha chegará pelo correio.
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3. POLIMI 

 

3.1. Apresentação 

O Politecnico di Milano é uma prestigiosa e tradicional escola inserida em uma 
universidade que, no modo como a concebemos, não existe. O que existe é um aglomerado 
de instituições de ensino independentes (cada uma com seu próprio reitor) que ocupam a 
mesma região da cidade, formando assim a "Università degli Studi" (localizada na "città 
studi"). As seis faculdades de engenharia e arquitetura da universidade se encontram no 
Politecnico, que possui diferentes cursos e departamentos de arquitetura e engenharia. 

As aulas são ministradas não necessariamente no mesmo prédio do departamento 
(pode haver mais de um na mesma faculdade) a que pertencem. Aliás, o contrário é muito 
mais comum. A distribuição é feita segundo o número de alunos inscritos naquela aula e de 
que recursos o professor necessita (multimídia, rede, etc). Algumas salas de aula dispõem 
de uma tomada elétrica e ponto de rede em cada cadeira, e os professores contam com o 
fato de que todos dispõem de acesso fácil ao computador (apesar da faculdade o prover de 
modo difícil). Os alunos de engenharia têm uma grande liberdade para montar o seu 
currículo, em teoria podendo escolher até matérias ministradas por faculdades que ficam em 
outro campus (como o de Como, a 50 quilômetros de Milão). 

Também não é extremamente necessário se matricular em uma disciplina, você pode 
freqüentar todas que desejar (inscrevendo antes apenas uma intenção não oficial de cursá-
la) e vai valer para o currículo aquelas para as quais você se inscrever para a prova (e 
quiser “registrar o voto” se gostar da nota). Por isso as salas mudam bastante nas primeiras 
semanas de aula, na tentativa de se ajustar ao número de alunos presentes. Como se 
descobre que a aula de amanhã mudou de sala? Ou você recebe um e-mail do seu 
professor, ou pode acessar um dos vários terminais de auto-atendimento espalhados pelo 
Politecnico (onde se faz até a matrícula). No caso dos Erasmus, que não nem o cartão para 
acessá-los nem e-mail do polimi, se deve ficar um pouco mais atento na página das 
disciplinas. 

Para aqueles que não sabem, Erasmus é o programa Europeu de intercâmbio entre 
Universidades, com centenas de estudantes só no Politecnico a cada ano. Como não existe 
uma logística prevista para receber estudantes de fora da Europa, os brasileiros são 
alocados como "Erasmus", e gozam de todos os benefícios que isso proporciona. 

Por falar em benefícios, três vezes por semana tem jantar de graça para estudantes 
estrangeiros em alguma boate diferente. Depois da janta começa a festa, e os italianos têm 
que pagar! Aliás, os italianos têm que pagar a Universidade também. Na Itália, o ensino 
obrigatório vai até os 14 anos de idade e é absolutamente gratuito (e de qualidade), a partir 
de então se pode optar pelo liceu (de 3 a 5 anos) que deve ser obrigatoriamente da mesma 
área que você pretende seguir na universidade, se for o caso. 

Entrar na universidade é bem mais uma questão de vontade, a taxa a pagar é 
proporcional à renda familiar. Pode-se ainda ter acesso a uma vasta gama de bolsas de 
estudo (disponíveis em sua maior parte para cidadãos italianos). Os serviços de refeitório, 
biblioteca, empréstimo de computadores e outros são geridos por um órgão independente 
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(ISU) que sobrevive de doações, financiamentos do governo da Lombardia e taxas cobradas 
pelos serviços. Existem várias congregações estudantis com diferentes escopos e diferentes 
taxas de uso, mas todas sem fins lucrativos. Uma delas é o ESN (Erasmus Student 
Network), que organiza, por exemplo, visitas culturais e históricas. Outra é o CUSL, que 
fornece impressão a laser colorida a +- 9 centavos a folha. 

3.2. Os cursos de Engenharia do POLIMI 

2.2.1. Estruturas dos Cursos e Disciplinas 

O curso de engenharia na Itália é dividido em duas partes: a Laurea di Primo Livello, 
que dura 3 anos, e a Laurea Specialistica, que dura 2 anos. Os brasileiros que aqui chegam 
vêm fazer o curso de Laurea Specialistica como se fossem estudantes normais italianos. 
Todos os cursos são formados por 120 créditos, incluindo a Tesi di Laurea (projeto de 
formatura), cujo valor em créditos varia de curso para curso, mas em geral vale algo como 
20 créditos. A maioria das disciplinas é de 5 ou de 10 créditos, com poucas exceções para 
disciplinas de 2,5 e 7,5 créditos. 

Segue abaixo a lista de todos os cursos de Laurea Specialistica em engenharia 
(existem também cursos de arquitetura e design) oferecidos pelo Politecnico di Milano, os 
links para os arquivos em pdf com todas as informações sobre os cursos (relativos ao ano 
acadêmico 2006-2007). Cursos para os quais não foi especificada uma sede, considerar 
Milano Leonardo como campus sede. 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile – sede Milano Leonardo 
http://www.ingcat.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/76/CIVMI_NO_LS.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile – sede Lecco 
http://www.ingcat.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/75/CIV_LC_LS1.pdf 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – 
sede Milano Leonardo 
http://www.ingcat.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/66/AMB_MI_NO_LS1.
pdf  
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Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – 
sede Como 
http://www.ingcat.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/74/AMB_CO_NO_LS.
pdf  

 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica 
http://www.ingsis.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/59/Ingegneria_Biomedi
ca_Milano_0607.pdf  
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Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dell’Amministrazione Pubblica 
http://www.ingsis.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/64/Ingegneria_Ammini
strazione_Pubblica_Milano_0607.pdf  
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Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Fisica 
http://www.ingsis.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/62/Ingegneria_Fisica_
Milano_0607.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale – sede Milano 
Leonardo 
http://www.ingsis.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/60/Ingegneria_Gestion
ale_Milano_0607.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale – sede Como 
http://www.ingsis.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/68/Ingegneria_Gestion
ale_Como_0607.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Matematica 
http://www.ingsis.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/61/Ingegneria_Matema
tica_Milano_0607.pdf  

 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Chimica 
http://www.ingpin.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/74/Ingegneria_Chimic
a_0607.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei Materiali 
http://www.ingpin.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/70/Ingegneria_dei_Mat
eriali_0607.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria della Prevenzione e della 
Sicurezza nell’Industria di Processo 
http://www.ingpin.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/73/Ingegneria_Sicurez
za_0607.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettrica 
http://www.ingpin.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/71/Ingegneria_Elettric
a_0607.pdf  

III
 F

ac
ol

tà
 d

i I
ng

eg
ne

ria
 –

 In
ge

gn
er

ia
 d

ei
 

P
ro

ce
ss

i I
nd

us
tr

ia
li 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Nucleare 
http://www.ingpin.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/72/Ingegneria_Nuclear
e_0607.pdf  

 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Aeronautica – sede Milano Bovisa 
http://www.ingind.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/66/Regolamento_Laur
ea_Specialistica_in_Ingegneria_Aeronautica_2006-07.pdf  
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Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Energetica – sede Milano Bovisa 
http://www.ingind.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/68/Regolamento_Inge
gneria_Energetica_2006-07.pdf  
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Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica – sede Milano Bovisa 
http://www.ingind.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/69/Regolamento_Inge
gneria_Meccanica-2006-07.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica – sede Lecco 
http://www.ingind.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/70/Regolamento_Inge
gneria_Meccanica-2006-07.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica – sede Piacenza 
http://www.ingind.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/71/Regolamento_Inge
gneria_Meccanica-2006-07.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Spaziale – sede Milano Bovisa 
http://www.ingind.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/67/Regolamento_Laur
ea_Specialistica_in_Ingegneria_Spaziale_2006-07.pdf  

 

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dell’Automazione 
http://www.inginf.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/120/RegDid0607CLSA
UT.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
http://www.inginf.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/121/RegDid0607CLST
EL.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Elettronica 
http://www.inginf.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/118/RegDid00607CLS
ELN.pdf  

Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica – sede Leonardo 
http://www.inginf.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/119/RegDid0607CLSIN
FMi.pdf  
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Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica – sede Como 
http://www.inginf.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/122/RegDid0607CLSIN
FCo_ITA.pdf  ou 
http://www.inginf.polimi.it/didattica/regolamenti_didattici/file/123/RegDid0607CLSIN
FCo_ENG.pdf  

2.2.2. Tesi e Appello di Laurea 

Quase todos os cursos prevêem a realização de uma Tesi como conclusão de curso. 
Recomenda-se que já no primeiro ano de curso o aluno comece a pesquisar nas páginas 
dos professores de seu departamento quais são os temas sugeridos, e eventualmente já 
entrar em contato com eles, pois alguns docentes são muito procurados pelos italianos, que 
podem até fazer uma análise de currículo para escolher os alunos. 

A Tesi pode ser feita como um simples trabalho acadêmico, ou como algum projeto 
acadêmico em parceria com empresas, ou ainda um estágio, mas que deve ser feito sob 
tutoria de um professor do departamento do curso do aluno, como todas as Tesi. Outra 
possibilidade é de o aluno propor ao professor algum projeto ou, e se ele aceitar pode ser 
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realizado como Tesi. 

Existem 3 modalidades diferentes de apresentação do projeto de formatura. A principal 
delas é a Tesi, na qual o aluno desenvolve um trabalho e escreve junto com seu Relator (o 
professor orientador do projeto) um relatório final de cerca 150 paginas, o qual deve ser 
entregue na secretaria 1 mês antes da data da apresentação. Isso porque um outro 
professor, o Contro-Relator, devera ler a Tesi do aluno antes da apresentação, e assim 
preparar algumas perguntas a serem realizadas após a apresentação do aluno. Pode ser 
escrita em inglês, mas neste caso a escola pede que o aluno prepare também um resumo 
de cerca 30 paginas em italiano. 

Uma outra modalidade é a Tesina, que não é muito diferente da Tesi em matéria de 
trabalho e conteúdo. A diferença é que o relatório final da Tesina deve apresentar 
aproximadamente 100 paginas, deve ser entregue a banca examinadora 1 dia antes e não 
existe um professor Contro-Relator. 

A ultima modalidade é o Elaborado, um trabalho acadêmico simples, algo como um 
artigo, não maior do que 10 páginas e entregue no dia da apresentação. Também sem 
Contro-Relator. 

A grande diferença destas modalidades é, além dos aspectos organizativos 
supracitados, a pontuação final. Na Itália, quando o aluno se forma, ele recebe uma 
pontuação final, que vale no máximo 110 pontos. Basicamente pega-se a média de todas as 
disciplinas cursadas pelo aluno, normaliza-se para 110 (ao invés de 30), e soma-se os 
pontos atribuídos ao projeto de formatura. No caso da Tesi, são 7 pontos, para a Tesina 4 e 
para o Elaborado 2 (pontuação máxima possível). 

De qualquer forma, é recomendável não ficar devendo créditos para o segundo ano, 
aliás o ideal seria antecipar alguns créditos (possivelmente com optativas) para deixar mais 
tempo livre para a realização da Tesi. 

Ao final do curso, tendo já concluído todos os créditos, e estando pronto para defender 
a sua Tesi di Laurea, é possível inscrever-se ao Appello di Laurea. Nada mais é do que o 
dia no qual o aluno vai defender a sua Tesi, e depois do qual será proclamado engenheiro 
pelo Politecnico di Milano. Como sempre, existe uma serie de medidas e burocracias a 
serem realizadas. Pra isso é necessário preencher uns formulários pela Internet (e imprimi-
los), pagar a “tassa di Laurea” que vale € 80, inscrever-se no Appello di Laurea pela Internet, 
e entregar o libbreto (lugar aonde vão anotadas todas as notas obtidas pelo estudante) junto 
com um certificado de conhecimento em língua estrangeira e disciplinas cursadas no Brasil 
(estes dois itens devem ser solicitados na Seção de Alunos da Poli, e eles enviarão 
diretamente pra Francesca). Geralmente todo esse procedimento deve ser realizado de 
duas a três semanas antes do Appello di Laurea. 

3.3. Bolsas de Estudo 

3.3.1. O acordo garante/concede automaticamente alguma bolsa de estudos? 

Não. O acordo em si não concede nenhum tipo de ajuda econômica. Independente dos 
acordos de DD os Programas de Intercâmbi (PI) possuem programas de bolsas aos quais 
os alunos classificados podem se candidatar. Veja mais informações no item 2.  
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3.3.2. Existem bolsas para os participantes deste Acordo de DD? 

Sim. Os classificados para participarem do programa de DD com os PI poderão 
solicitar bolsas de estudo, dependendo se escolheu o POLIMI ou POLITO:  

- o POLIMI pode fornecer até 5 bolsas ASP, bolsas do POLIMI e bolsas ISU; 

3.3.3. O que diferencia cada tipo de bolsa de estudo? 

i) A bolsa ASP (disponível para o POLIMI e POLITO) não dá dinheiro em espécie ao 
aluno mas garante hospedagem em moradia estudantil durante os DOIS anos da 
LM. A concessão da ajuda no segundo ano depende da média obtida pelo aluno 
no primeiro ano (27 pontos em 30 possíveis). É importante frisar que, mais do que 
um programa de bolsa de estudos, a ASP é um programa de diferenciação dos 
5% melhores alunos de cada um dos PI. A bolsa concedida é somente um 
incentivo para que os estrangeiros participem do programa (Leia mais sobre a 
ASP no endereço indicado na resposta 5b). 

ii) Schoolarship: o POLIMI possui uma bolsa de estudo a ser concedida a estudantes 
estrangeiros (de DD ou AC) da América do Sul e do Leste da Europa 
principalmente. A informação extra-oficial é que a bolsa é de 5.000 euros anuais 
(existe um desconto de imposto de renda sob este valor). Não há um número de 
bolsas a serem concedidas. O critério de concessão da bolsa é o mérito 
acadêmico fazendo a comparação entre todos os candidatos que fizerem o pedido 
da bolsa. Não existe nenhuma exigência quanto à língua italiana ou inglesa. Para 
a renovação para o segundo ano de concessão desta bolsa é exigida uma média 
de 25 pontos (para os 30 possíveis) em pelo menos 35 créditos anuais. Esta 
média é alta e a dificuldade de obtê-la é diferente de curso para curso.  

iii) As bolsas ISU (www.isu.polimi.it) são concedidas a universitários estudando na 
região Lombardia nas diversas universidades existentes. O POLIMI não tem 
nenhuma relação com esta bolsa e também não influencia a outorga das 
mesmas. O que os alunos dos anos anteriores fizeram foi solicitá-la uma vez que 
estavam lá. Como não existe compromisso com o POLIMI, também não há 
nenhum compromisso com a POLI. Para os alunos recém-chegados, é possível 
solicitá-la logo no inicio do ano acadêmico, geralmente o prazo para o pedido vai 
até meados de novembro. Para solicitá-la, é necessário escrever um documento 
em italiano (pode ser a tradução de um em português, e nesse caso o original 
também deve ser entregue) contendo as seguintes informações: composição do 
núcleo familiar, renda anual da família (em euros), propriedades como 
apartamentos e terrenos (com tamanho em metros quadrados). Podem concorrer 
a essa bolsa somente os alunos de duplo diploma, pois ela foi feita para todos os 
alunos regulares dos cursos italianos. Portanto o brasileiro que solicita essa bolsa 
concorre não só com os italianos, mas também com outros estrangeiros que vem 
cursar toda a faculdade na Itália (e acredite, são muitos, principalmente vindos do 
Camarões, da Albânia, do Líbano e do Irã). Não é tão fácil conseguir essa bolsa, 
principalmente se sua casa ultrapassar os 120m2. De qualquer forma, a bolsa 
oferece moradia de graça na Casa dello Studente ou no Colegio San Leonardo, 
uma carteirinha com direito a uma refeição gratuita nos restaurantes da faculdade, 
e mais uma quantia em dinheiro que varia de acordo com qual das 4 faixas 
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possíveis de bolsa você foi classificado (para a faixa 1 são € 950 ao semestre, 
para a faixa 4 nada). Para renovação da mesma, é necessário apresentar 
novamente os documentos sobre renda familiar e propriedades, porém 
atualizados. Não é necessário obter uma média elevada para conseguir a 
renovação, embora seja necessário superar um numero mínimo de créditos para 
isso, correspondente a 30 créditos para o primeiro ano e 80 para o segundo (se 
necessário ficar mais de 2 anos para concluir o curso). Existe também a 
possibilidade de transferência de residência ou para quarto individual ao invés de 
duplo (inicialmente todos os bolsistas são alocados em quartos duplos). Para isso 
o aluno deve se inscrever na Graduatoria, uma espécie de classificação, onde o 
primeiro critério de escolha é o numero de créditos aprovados, e o segundo é a 
media. Uma vez que o aluno é em posse da bolsa, não existem gastos adicionais 
ao transferir-se de quarto ou residência. 
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3.4. A vida no Polo Regionale di Milano – Sede Leonardo 

 

3.4.1. Cidade 

Milão lembra São Paulo em muitos aspectos. A cidade possui como marco zero a 
Piazza Duomo, que é onde fica o Duomo, a catedral gótica que é o principal ponto turístico 
da cidade. Freqüentemente acontecem shows e eventos nessa praça, e também é o ponto 
de comemoração dos italianos quando um dos times da cidade ou a seleção italiana ganha 
alguma competição importante. Ao lado da praça encontra-se a elegante Galleria Vittorio 
Emanuele II, com várias lojas de marcas famosas e preços proibitivos. Do outro lado da 
galeria localiza-se o Teatro Alla Scala, a mais famosa casa de óperas da Itália, e talvez do 
mundo. 

 
A partir da Piazza Duomo a cidade pode ser vista como 

círculos concêntricos, cujo centro é o Duomo. Não muito longe dali 
encontra-se o Castello Sforzesco, outro grande ponto turístico da 
cidade. Trata-se de um castelo medieval, onde morava a família 
dos Sforza, com um grande parque ao fundo, o Parco Sempione. 
Aliás, Milão está cheia de parques e áreas verdes. Na frente do 
castelo fica a Decathlon, bom lugar para se procurar material 
esportivo ou roupa de inverno. Fique atento às promoções, 
principalmente no final das estações. 

 
Para quem gosta de museus, Milão é um prato cheio. Há duas 

galerias de arte bem famosas: a Pinacoteca di Brera e a Pinacoteca Ambrosiana. Para 
quem gosta de arte, é imperdível também o Cenacolo (Santa Ceia). Atenção porque se deve 
marcar hora para visitar a pintura, que se encontra na parede de uma igreja. E possível 
realizar essa visita junto com o ESN, mas para isso muita atenção, pois os lugares são 
limitados e todos os Erasmus querem ir. Outros museus interessantes são o Museu da 
Ciência, o Museu de Historia Natural, os museus do Castelo e o Museu Poldi Pezzoli 

 
Mais ou menos entre o Duomo e o Polimi fica o Corso Buenos Aires, uma das maiores 

avenidas de Milão. É possível encontrar muitas lojas de 
roupas, tênis, eletrônicos, livrarias, etc. Os preços 
encontrados no Corso Buenos Aires não são muito diferentes 
daquilo que você vai encontrar no resto da cidade. Atenção 
porque em janeiro tudo fica em promoção. 

 
Ao sudoeste do Duomo encontra-se a região do Naviglio. 

Trata-se de um bairro repleto de barzinhos e com muita gente 
jovem toda noite, principalmente na praça onde ficam as 
Colonne di San Lorenzo. 

 
Um pouco mais longe do centro encontra-se o Estádio San Siro, casa do AC Milan e 

da FC  Internazionale, dois dos maiores clubes da Itália. É possível visitar o estádio e o 
museu dos times em qualquer época do ano, com exceção dos dias de jogos. Não muito 
longe dali encontra-se a FieraMilano, um pavilhão de exposições onde freqüentemente 
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acontecem feiras de tudo o que se pode imaginar, desde motos, passando por decoração e 
imóveis, até historias em quadrinhos. Se a feira é muito grande, ela pode acontecer também 
no novo pólo da FieraMilano, que fica bem mais longe do centro (pra ser mais preciso, fica 
em Rho, um município vizinho), mas ainda assim de fácil acesso com o metrô. 

 
Em muitos guias turísticos é possível encontrar também destaque para a Basílica di 

Sant’Ambrogio, o patrono de Milano. E’ uma igreja medieval muito bem conservada, onde 
até hoje encontram-se preservados os restos mortais do santo que da nome a igreja. Outras 
Basílicas famosas são a de Sant’Eustorgio e San Lorenzo (na frente das Colonne di San 
Lorenzo). 

 
Um outro passeio interessante é o Cimitero Monumentale, onde encontram-se os 

túmulos de muitos italianos famosos. 
  
Saindo do centro, mas ainda na zona metropolitana de Milão, encontra-se o 

Autódromo di Monza, onde todo ano acontece o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. 
 
Além disso, Milão apresenta uma excelente infra-estrutura para viajar. Pra começar, a 

Stazione Centrale possui conexões com toda a Itália, além de cidades como Paris, Nice, 
Barcelona, Basiléia, Zurique, Genebra, Stuttgart e Munique. Atenção porque para viajar de 
trem você tem que comprar o bilhete e timbrá-lo em uma maquininha antes de entrar no 
trem. Durante a viagem, controladores passarão para verificar a validade dos bilhetes. Viajar 
sem bilhete dá multa na certa. Uma dica: geralmente existem preços promocionais para as 
passagens para trens internacionais, que devem, porém ser adquiridas no máximo duas 
semanas antes da viagem. Para maiores informações, visite o site da Trenitalia 
(www.trenitalia.it). 

 
Existem também os passes de trem, ideal para algum mochilão. Os preços variam 

muito para o período de tempo ao qual se deseja usufruir do passe, e também do numero 
de paises nos quais se deseja viajar. Para maiores informações, visite os sites do InterRail 
(www.interrail.com) e do EuRail (www.eurail.com). 

 
Do aeroporto internacional de Malpensa saem vôos para o mundo inteiro. E a apenas 

1 hora de ônibus da Stazione Centrale fica o aeroporto de Orio al Serio, da onde saem 
vários vôos de empresas low cost para quase toda a Europa. Novamente, quanto maior a 
antecedência, mais barata fica a passagem. As principais companhias são: 

 
Ryan Air (http://www.ryanair.com) 
Easy Jet (http://www.easyjet.com) 
Sky Europe (http://www.skyeurope.com) 
 
Outro link interessante é o http://www.skyscanner.com que é um motor de pesquisa de 

vôos. 
Para chegar aos aeroportos, a melhor maneira é pegar um ônibus na Stazione 

Centrale. A viagem dura cerca de uma hora (seja para Malpensa ou para Orio al Serio) 
custando € 5 pra Malpensa e € 6,90 para Orio al Serio. Em ambos os casos é possível 
comprar na banca da Centrale a promoção de 3 viagens pelo preço de 2. 

 
Outra opção é viajar de ônibus. Por toda a Europa existe uma companhia chamada 
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Eurolines (www.eurolines.com), e em Milão a estação de ônibus fica junto a estação de 
metrô Garibaldi. 

3.4.2. O Campus 

Milão possui dois campi, o Leonardo e o Bovisa. O campus Bovisa é onde ficam os 
cursos de design e os da IV Facoltà di Ingegneria, ou seja, os cursos de engenharia 
mecânica. A melhor maneira de se chegar nesse campus é através da estação de trens 
suburbanos (vulgo passante) Bovisa Politecnico. Por se tratar de um campus mais novo, os 
prédios são todos muito modernos e bem coloridos, parecem feitos de lego. Este campus 
pode ser dividido em dois, sendo parte dos prédios na Via la Masa e a outra parte na via 
Durando. 

 
O campus Leonardo foi o primeiro do Politecnico di Milano. Possui os prédios mais 

antigos, no mesmo estilo do Largo do São Francisco. Existem, porém alguns mais 
modernos também, que foram surgindo conforme a escola foi crescendo. A estação de 
metrô mais próxima é a Piola, embora a Lambrate também não esteja muito longe de uma 
parte do campus. 

 
No prédio principal ficam a reitoria, a biblioteca central e o escritório de estágios. Na 

biblioteca central é possível encontrar quase todos os livros necessários para seguir os 
cursos. Caso não seja encontrado na central, cada departamento tem a sua biblioteca 
dentro de seu prédio. Seja como for, diferentemente da Poli, aqui o aluno não tem acesso 
direto aos livros. Ele deve primeiro procurar na Internet (todas as bibliotecas são providas de 
acesso exclusivo ao site do sistema de bibliotecas) o livro que quer, anotar os dados, e 
passar ao bibliotecário, que vai verificar a disponibilidade. Atenção porque se existir mais de 
um exemplar do livro, você tem que identificar para o bibliotecário qual exemplar você quer, 
e se ele não encontrar, você tem que pedir de novo por outro exemplar. Burocracias 
italianas... Já o Ufficio Stage (Escritório de Estágios) é onde são realizadas as burocracias 
referentes a contrato de estágio. Se o aluno realizar um estágio como Tesi, será 
encaminhado para este setor, por seu orientador. Caso não seja como Tesi, recomenda-se 
primeiro entrar em contato com a Francesca. 

 
Para quem quiser comprar os livros, as melhores opções são o Clup (via Ampère 12) 

ou o CUSL, que fica no prédio sul do Polimi. No CUSL ( http://www.cusl.it/ ) você pode fazer 
por € 5 uma tessera (válida até você terminar a faculdade) e assim obter 10% de desconto 
nos livros, além de poder utilizar as impressoras e copiadoras do local. 

 
Para usar a Internet, o aluno deve andar ao Centro di Calcolo, que é algo próximo as 

Salas Pró-Aluno da Poli. No entanto são poucos os computadores (cerca de 50) nos quais é 
possível realizar no máximo 5 conexões por dia, cada uma delas com duração máxima de 
meia hora e intervalo de 18 minutos entre uma e outra, sendo que a duração máxima diária 
de conexões não pode ultrapassar às 2 horas. Em algumas residências, como a Casa dello 
Studente e a Falciola, é possível utilizar as salas de Internet mesmo sem ser morador. 

 
Nos fundos do campus existe o CUS (www.cusmilano.it), Centro Universitario Sportivo. 

E possível fazer uma tessera verde para utilizar as dependências do local, que dispõe 
somente de um campo de futebol/rugby e uma pista de atletismo. Para utilizar a academia 
deles, é preciso fazer outra tessera, desta vez vermelha, e pagar a anuidade ou o semestre. 
No entanto, os equipamentos não são dos melhores e esta academia está sempre cheia. 
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3.4.3. Recepção 

O brasileiro recém-chegado deve procurar o Studesk 2, uma espécie de secretaria 
para os estudantes estrangeiros. Quem é responsável pelo programa TIME é a Francesca 
Fogal. Quaisquer problemas que apareçam no Politecnico, ela é uma excelente pessoa a 
quem recorrer. Também com ela será realizada a matrícula, e ela ajudará com todos os 
aspectos burocráticos (papelada) seja para retirada do Permesso di Soggiorno, renovação 
do mesmo, plano de estudos, etc. Feita a matrícula, a Francesca irá encaminhar o aluno 
para conversar com o professor responsável pelo seu curso para ajudar na elaboração do 
plano de estudos. 

3.4.4. Moradia 

Como o ano acadêmico começa em outubro, é bom a partir de julho já começar a 
procurar uma moradia. O Politecnico di Milano oferece lugares em muitas moradias 
estudantis para os estrangeiros. As principais são: 

Daniel’s Palace: Via Corridoni 22. Bem próxima ao Duomo, a estação de metrô mais 
próxima é a San Babila. Fica a 15 minutos do Campus Leonardo, através do trem 23. Esta é 
a residência para onde vem a maioria dos estudantes que fazem Erasmus (o programa 
europeu de aproveitamento de créditos). Alunos da Poli que fizerem aproveitamento de 
créditos muito provavelmente irão para lá, e os que fizerem duplo diploma também, caso 
não consigam nenhuma bolsa atrelada com outra moradia. O quarto individual custa €350 e 
o duplo €230 ao mês. Existe uma cozinha por andar, máquinas de lavar e secar de graça, 
mas não possui Internet nem sala de computadores. Por ser a residência dos Erasmus, rola 
festa quase diariamente. Fica aberta o ano inteiro. 

• Casa dello Studente: Viale Romagna 62, esquina com Via Pascoli. Fica a 5 minutos a 
pé do Politecnico, foi a primeira residência estudantil. Quem conseguir a bolsa da ISU 
possivelmente vai morar lá. De outra forma, os lugares são bem concorridos. Para 
quem não tiver bolsa, sai €350 o quarto individual e €230 o duplo por mês. Existe 
uma cozinha por andar, todos os quartos são equipados com ponto de rede, no 
primeiro andar existe uma sala com 4 computadores conectados à Internet e uma 
impressora laser, para uso dos moradores. Máquinas de lavar (mas não de secar) em 
todos os andares, sem custos de lavagem. No térreo esta também uma das mensas 
do Politecnico. Fecha em agosto, mas se o estudante for continuar no ano seguinte, 
pode deixar o que quiser na residência. 

Collegio San Leonardo: Via Mario Borsa 25. Grudado ao metrô San Leonardo, essa 
residência fica a 40 minutos de metrô do Politecnico, e a 25 do Duomo. Apesar de ser longe 
de tudo, o brasileiro que quiser com certeza encontrará uma vaga. Sem falar que esta é 
outra moradia da bolsa da ISU. Para quem não conseguir bolsa, os preços são os mesmos 
das outras moradias citadas. Esta moradia é formada por apartamentos, compostos por 5 
quartos duplos ou 4 duplos e 2 individuais, 3 banheiros e 1 cozinha. Existe uma sala com 10 
pontos de rede para conectar o notebook, além de computadores e uma impressora para 
todos os moradores utilizarem. No subsolo existem 10 máquinas de lavar e 5 de secar, 
todas muito boas, mas cada ciclo de lavagem/secagem custa €0,50. Tem também uma sala 
de televisão, um telão na verdade, mas só com canais abertos. Não muito longe do San 
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Leonardo fica o Centro Commerciale Bonola, que possui várias lojas, um supermercado e 
uma das mensas do Politecnico. O San Leonardo também fecha em agosto, mas é possível 
lacrar todos os pertences que quiser deixar por ali em uma caixa, que ficara em um 
depósito. 

Para maiores informações sobre estas e outras residências, acessar o site: 
http://www.residenze.polimi.it/  

3.4.5. Alimentação 

O equivalente ao bandeijão, na Itália, se chama “mensa”. Uma típica refeição da 
mensa é composta por: um primo piatto (macarrão ou risoto), um secondo piatto (carne, 
queijo ou pedaço de pizza) e um contorno (acompanhamento, pode ser batata, salada, 
cenoura, entre outras coisas), uma água e uma fruta ou iogurte. No total acaba saindo por 
volta de €6 ou €7. Não é obrigatório pegar tudo, a grande maioria dos que não possuem 
benefícios pegam somente um primo, ou um secondo, pagando bem menos.  

Em Milão existem 4 mensas: uma na Casa dello Studente, uma na Via Golgi (essas 
duas ficam perto do Campus Leonardo), uma no Centro Commerciale Bonola (perto da 
residência do San Leonardo) e uma no Campus Bovisa. Na Casa dello Studente e no 
Bonola também é servida a janta.   

Para todos os brasileiros que chegam ao Polimi, é possível solicitar uma carteirinha 
(em italiano, tessera), com a qual é possível pegar a refeição completa e pagar somente 
€4,30. Para os que conseguem a bolsa da ISU, uma refeição ao dia é gratuita. Diferente do 
Brasil, em Milão não existem tickets, na hora de pagar o estudante apresenta a tessera, a 
caixa passa em uma máquina, e se a tessera for válida e máquina diz quanto tem que pagar 
(dependendo se o aluno for bolsista ou não). A carteirinha custa € 6 (atenção para não 
perdê-la pois a segunda via custa € 12, e a partir da terceira € 25). É necessária uma foto 
3x4. A tessera só pode ser feita no escritório da ISU, que fica na Via Golgi, no mesmo 
prédio do Studesk.  

Tendo bolsa ou não, é impossível viver sem supermercado. Em geral, queijos, 
presuntos, iogurtes, leites e vinhos são mais baratos na Itália do que no Brasil. Já carnes e 
frutos o preço fica um pouco mais salgado. De qualquer forma, estando na Itália, o mais 
conveniente acaba sendo o macarrão e o risoto. A variedade de molhos e risotos é 
gigantesca. As maiores redes de Milão são: 

- Lidl (http://www.lidl.it): é o mais barato em quase tudo, porém a variedade é pouca e 
muitos produtos nem se encontram por lá. Existe um não muito longe do Campus Leonardo, 
perto do ponto final do tram 11, e um não muito longe da residência do San Leonardo. 

- GS (http://www.supermercatigs.it): apresenta uma boa variedade de produtos, além 
de freqüentes promoções, nas quais os produtos ficam com preços compatíveis aos do Lidl. 
Do lado do Campus Leonardo, saindo do metrô Piola. 

- Ipercoop (http://www.e-coop.it): é o ideal para os residentes do San Leonardo, pois 
tem uma grande loja no Centro Commerciale Bonola. Boa variedade de produtos e marcas e 
preços. Também aqui são freqüentes as promoções. 

- Esselunga (http://www.esselunga.it): é o ideal para os residentes do Certosa, embora 
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exista outra grande loja não muito longe do Politecnico, atras do Lidl. Certamente possui a 
maior variedade de produtos e de marcas.  

3.4.6. Trabalho 

Com ou sem bolsa, muita gente procura trabalho em Milão para ajudar nos custos. Em 
posse do permesso di soggiorno, é possível trabalhar meio-período (20 horas semanais). 

No que diz respeito a estágios na área de engenharia, não é muito difícil realizar a Tesi 
como se fosse um estágio (porém não remunerado). Estágio por fora da faculdade também 
é possível. 

Trabalhar no estádio San Siro também não é difícil, principalmente se você conhecer 
alguém que já trabalhe lá e possa te indicar. Muitos estrangeiros que estão nas moradias 
estudantis do Polimi realizam este tipo de trabalho. O trabalho basicamente é verificar na 
porta do estádio se os ingressos são validos ou não. Acaba tomando de 6 a 7 horas por 
partida, ganhando €30. Às vezes até deixam você olhar o segundo tempo do jogo de graça. 

Para trabalhar em um bar, é necessário disposição acima de tudo. Arrume-se 
socialmente (barba feita e penteado na moda) e vá de porta em porta com um grande 
sorriso no rosto e um discurso decorado já pronto para pedir emprego. Geralmente eles 
dizem que não há antes de te ouvir. Continue conversando com o dono do bar 
descompromissadamente mostrando simpatia e o mínimo de italiano para uma 
conversação. Isso ameniza o principal problema, a falta de experiência, e eles acabam 
"mudando de idéia". Nunca diga de cara que nunca trabalhou com isso, diga que já fez algo 
semelhante e tem certeza que poderia aprender o que fosse necessário. Muitos acabam 
deixando trabalhar mais do que as 20 horas permitidas por lei. 

Uma outra possibilidade são as grandes redes - como McDonalds, Autogrill... - ou lojas 
para trabalho como vendedor. Nesse caso ande com o curriculo em italiano nas mãos (CV) 
e vá deixando nos lugares que anunciam "cercasi personale". A vantagem é que se trabalha 
com carteira assinada e todos os direitos. E dependendo do trabalho será uma grande 
oportunidade de conhecer gente nova e melhorar o italiano. 

3.4.7. Transporte 

O transporte público de Milão é administrado pela ATM. Esta empresa que cuida de 
tudo, seja do metrô, dos ônibus ou dos trams (o bondinho). Existem também os trens 
suburbanos, operados pela Ferrovie Nord. São trens que saem do centro de Milão, fazem 
paradas em algumas estações dentro da cidade, e partem para cidades próximas, como o 
aeroporto de Malpensa e Como, por exemplo. Dentro dos limites urbanos de Milão, é 
possível utilizar-se destes trens como se fosse um metrô. Uma viagem simples em qualquer 
um desses veículos custa €1 (o bilhete na verdade é valido durante 75 minutos, e nesse 
período você pode pegar quantas conduções quiser), uma passagem diária (giornaliero) 
custa €3, e dura 24 horas a partir do momento que você valida o bilhete, com direito a 
quantos transportes quiser, em qualquer meio de transporte. Para os estudantes, é possível 
solicitar, através do preenchimento de um formulário (que pode ser retirado e depois 
entregue em qualquer banca dentro das estações de metrô) e uma foto 3x4, uma tessera 
eletrônica que custa €10. Em posse da tessera é possível comprar por €17 o passe mensal, 
novamente em qualquer estação de metrô. O passe mensal dá direito a quantas viagens 
você precisar e em qualquer tipo de condução, respeitando, porém os limites urbanos. 
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Muitas linhas de ônibus, trams e até mesmo o metrô (além dos trens suburbanos) vão além 
dos limites da cidade, e nesse caso é preciso de outro bilhete, que custa mais e depende da 
distância. 

 
No site da ATM (http://www.atm-mi.it) é possível pesquisar endereços, itinerários e 

horários de funcionamento das linhas, além de cálculos de percurso entre dois pontos da 
cidade. Vale a pena mencionar que nos ônibus e trams não existem catracas. O que 
acontece é que eventualmente passa um controlador para verificar se todos estão com 
passagem ou tessera válidos. Se você for pego ilegal, prepare-se para um sermão e uma 
multa violentos. Muita gente que acaba indo morar perto do centro resolve comprar bicicleta 
ou patins para usar como locomoção. Preços típicos são €25 para bicicleta e €70 para um 
par de patins. 

 

3.4.8. Eletrônicos 

Como os impostos sobre produtos eletrônicos na Europa são bem menores que no 
Brasil, e também por apresentar uma gama muito maior de opções, e de produtos mais 
avançados ou então que nem existem no Brasil, muita gente acaba aproveitando para 
comprar computador, maquina fotográfica, iPod, mp3, etc por aqui. Principalmente para ter 
um computador em casa, sempre muito útil para a faculdade e para manter contato com o 
Brasil 

Em Milão não existe nada do tipo Stand Center ou Galeria Pajé, o ideal é procurar nas 
lojas. Fique atento aos sites da Internet também, pois muitas promoções existem somente 
para a loja virtual. Algumas das principais são: 

Fnac (www.fnac.it): Via Torino esquina com Via della Palla, perto do Duomo. 

MediaWorld (www.mediaworld.it): existe uma não muito longe do Polimi, na via Pitteri, 
esquina com via Rubattino. 

E-price (www.eprice.it): vendas apenas pela Internet. 

Euronics (www.euronics.it): Corso Buenos Aires 64. 

3.4.9. Outras observações  

Existem no Politecnico di Milano duas instituições, o Eseg (www.eseg.it) e o ESN 
(www.esn.milano.it) que organizam diversos eventos para os estrangeiros. Varias viagens 
pela Itália, campeonatos de futebol, visitas ao Cenacolo (Santa Ceia), muitas vezes com 
descontos, devido a financiamentos feitos pela escola. Também são organizadas baladas, 
muitas delas gratuitas para estrangeiros, quase diariamente, em diferentes lugares da 
cidade. A mais famosa é o Old Fashion Café, que todas quartas-feiras oferece também um 
jantar de graça. 

Uma vez por ano, durante a primavera ou o começo do verão, a Comune (prefeitura) 
de Milão organiza a Notte Bianca (noite branca). Trata-se de uma noite com muitos eventos 
acontecendo pela cidade inteira, museus abertos (com entrada gratuita) e transporte publico 
funcionando a noite toda. 
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Milão, assim como todas as cidades européias, possue um albergue da juventude. O 
Ostello (=albergue, Cuidado: albergo=hotel) Piero Rota é a hospedagem mais em conta e 
mais divertida se vc estiver bem preparado pra ela. Ele fica fechado de 9h30 as 15h00, 
quando você deve trancar suas malas no armário e sair. A diária custa €18,50 e ainda é 
uma ótima oportunidade para conhecer gente do mundo inteiro, inclusive os amigos que te 
hospedarão quando você for viajar pela Europa. O endereço para reserva é 
http://www.ostellionline.org (procure Milano no menu superior) 

A cidade é muito segura, se comparada com o Brasil. Não existem absolutamente 
assaltos, mas atento aos bolsos, pois furtos - principalmente dentro do transporte publico - 
não são muito raros. Muito cuidado nos arredores da Stazione Centrale, como as pessoas 
chegam e saem com muito dinheiro das viagens, este é um dos pontos mais visados pelos 
assaltantes. Muitos estrangeiros são assaltados lá. 

Nos meses de Janeiro e Julho acontecem os Saldi, ou seja, as promoções. Quase 
todas as lojas da cidade entram em promoção, de quase todos os tipos de produtos. Ideal 
para comprar coisas caras, como roupa de esqui ou tênis. 

. 
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3.5. A vida no Polo Regionale di Como – Sede Como 

 

3.5.1. Cidade 

Como é uma cidade relativamente pequena, com cerca de 
100.000 habitantes em torno do   lago de Lario, mais conhecido 
como Lago de Como. O lago tem uma forma de Y de ponta cabeça, 
ficando Como na sua perna esquerda, e Lecco na direita. Ele tem 
dimensões impressionantes, com mais de 40km de extensão, e 
400m de profundidade. Ela fica a 1hr de trem de Milão, e pode-se 
usar ou a ferrovia da TrenItalia (www.trenitalia.it) parando na 
estação de Como San Giovanni ou a Ferrovie Nord 
(www.ferrovienord.it) parando na estação de Como Lago. Não 
existem ônibus entre Como e Milão e os trens começam as 5:00 e 
param as 23:00. 

 
A cidade situa-se aos pés dos Alpes, apenas a 200m do nível do mar, porém 

encostada em montanhas que sobem bruscamente aos 1000m. A cidade pode ser dividida 
em 2, sendo a parte financeira Como Camerlata e mais distante do lago, e a parte turística e 
escolástica, Como Lago, perto do lago. A parte do lago tem um centro histórico só para 
pedestres, onde a maior parte das lojas e restaurantes está. 

 
O turismo em Como é muito forte, sendo que em boa parte 

do ano suíços, alemães e austríacos vêm para a cidade para 
desfrutar de sua localização. No centro da cidade fica o Duomo, 
que é bem diferente do Duomo de Milão. Na beira do lago, existe 
um pequeno parque, onde existem 3 memoriais: um aos mortos 
na 1ª Guerra Mundial (Monumento ai Caduti), o 2º aos mortos 
nos campos de concentração, e o 3º é uma homenagem a 
Alessandro Volta. 

 
O grande atrativo da cidade é o lago mesmo. A partir de Como se podem fazer 

diversos passeios turísticos no lago, durando eles o quanto desejar. As cidades 
interessantes para serem visitadas são Bellagio, Menaggio, Tremezzo e Cernobbio. Entre 
Menaggio e Tremezzo existe a Villa Carlota, que é conhecida pelos seus belos jardins e pela 
variade de plantas que contém. 

 
Existem 2 pontos panorâmicos em torno da cidade: o 1º, e mais conhecido, é Brunate, 

e o Castello Baradello. Brunate é uma pequena cidadezinha no topo de uma das montanhas 
em volta de como. Chega-se a ela por um funiculare (trem) que sobe a montanha, de carro 
ou a pé. Lá em cima pode prosseguir até o Faro Voltiano, uma homenagem a Alessandro 
Volta, que descobriu o Volt, que é Comasco. Já o passeio ao Castello Baradello é mais 
curto. Ele é um resquício da ocupação romana e era usado como ponto de observação. 
Chegando ao topo tem-se uma vista parecida com a de Brunate, porém se pode ver muito 
mais a planície. As vistas de cima, tendo os Alpes ao fundo, a cidade e o lago abaixo 
impressionam.  
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Na parte gastronômica, existem diversos restaurantes na cidade, a maioria com 
comida italiana mesmo. Existem ainda um restaurante chinês e 2 brasileiros. Os bares estão 
espalhados por toda a cidade, mas nenhum em especial chama a atenção. A balada da 
cidade muda de nome a cada ano, mas é sempre no mesmo lugar, a 2 quarteirões da casa 
de estudantes, e abre somente no inverno. 

3.5.2. O Campus 

Existem 2 prédios que são utilizados em Como para dar aula: o da Via Castelnuovo, 
que é mais antigo, e o da Via Vallegio, que ainda está em construção. Os dois situam-se no 
mesmo terreno, o que facilita a movimentação dos alunos. No prédio da Via Castelnuovo 
existem diversas salas no 3º andar com computadores e acesso à internet. 

 

Como o Pólo de Como está se tornando o pólo internacional, existem cursos de 
integração para os alunos. O CUS dei Laghi promove algumas práticas esportivas, porém 
nada que seja comparável as ações da Atlética da Poli. Existe um time de rugby em Lecco e 
outro em Varese, mas não em Como. Para ir para Lecco pegue o ônibus C40 – a viagem 
leva 1hr. Os alunos organizam entre eles partidas de futebol. 

3.5.3. Recepção 

Na sua chega a Como, siga ao Studesk3 no 2º andar do prédio da Via Vallegio e 
apresente-se à Vittoria Capriccioli. Ela é a responsável pela sua chega, e conhece o seu 
caso. Ela te dará instruções similares às que estão descritas nesse guia além de oficializar a 
sua chegada na universidade. Ela também te ajudará na retirada do Permesso de Soggiorno 
e no seu renovo, na matrícula, plano de estudos e contato com os professores, entre eles, o 
seu orientador. 

3.5.4. Moradia 

Moradia é um problema em Como. Existem estudantes demais para lugares de menos. 
Duas residências são utilizadas para os alunos de aproveitamento de créditos e de duplo 
diploma: o da Via Pannilani e da Via Anzani.A residência da Via Pannilani é composta por 5 
blocos de 5 andares cada, e 4 apartamentos por andar. Dois dos apartamentos são 
individuais e 2 são de 2 quartos com divisão do banheiro. O custo do apartamento duplo é 
de aproximadamente €550,00 por três meses mais as despesas, que são pagas a cada 6 
meses. O valor das despesas varia de acordo se o inverno está ou não incluído nela, mas é 
entre €300,00 e €600,00. O apartamento tem uma cozinha com frigobar, uma mesa de 
almoço para 2 pessoas, uma mesa de estudos, um armário e uma cama de solteiro. No 
térreo do apartamento existe uma sala com internet e Wifi, que fica aberta nos horários de 
aula. A distância para a universidade é de 7 minutos a pé. Para conseguir lugar nela tem 
que ficar atento, se inscrever com antecedência, pois quando liberar uma vaga, deve-se 
pegar rapidamente a reserva, ou senão ela será repassada a outra pessoa. 

A residência da Via Anzani é mais nova, e são todos os apartamentos para 3 pessoas 
– 2 em um quarto, e 1 em outro. O banheiro é dividido e existe uma pequena cozinha com 
mesa e geladeira, além de mesa de estudos nos quartos, armários e uma cama de solteiro 
por pessoa. Esse conjunto de apartamentos fica em frente à universidade. 

Caso não encontre moradia fornecida pela universidade, peça ajuda à Vittoria 
Capriccioli no Studesk3 ou aos alunos já em Como para que eles apóiem a busca por um 
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apartamento. 

3.5.5. Alimentação 

Do outro lado da avenida em frente à universidade existe um supermercado, o 
Esselunga. Ele é completo. Na praça em cima do Esselunga, existem alguns bares onde 
pode-se lanchar, ou mesmo me frente à universidade existe um restaurante chamado Top 
University, que serve diversos tipos de prato. Pode-se almoçar ai pagando entre €5,00 e 
€12,00. Porém, devido à proximidade entre a universidade e as moradias, pode-se voltar 
para casa para almoçar. 

Em média, o break para o almoço leva 2 horas. O prato mais rápido para se fazer no 
almoço, considerando o espaço que existe, é um macarrão mesmo. Considerando que a 
maior parte das refeições são feitas em casa, e poucas vezes por semana pede-se comida, 
o custo médio semanal gira em torno de € 30/40,00. Isso depende dos hábitos alimentares 
de cada pessoa, podendo variar muito. 

Caso queira pedir comida em casa, pode-se pedir uma Pizza no Alle Caverna ou um 
Kebab (churrasquinho grego) no Gran Fuoco que também vende pizza. O restaurante 
chinês aceita encomenda, mas precisa retirar lá. 

3.5.6. Transporte 

A cidade é pequena (Como Lago), e dá para atravessar ela a pé. Ter uma bicicleta 
ajuda, especialmente e agiliza a movimentação. Lembre-se de trancá-la bem. A utilização 
de ônibus é rara, e principalmente é feita quando se tem bagagem pesada. A linha 7 liga as 
estações de Como San Giovanni, Como Lago, a universidade (e consequentemente a 
residência da Via Anzani) e quase a residência da Via Pannilani. Para os horários de ônibus, 
entre no site http://www.sptlinee.it. 

 

3.5.7. Outras observações 

No início de cada semestre o Studesk3 organiza uma festa com jantar para os alunos 
estrangeiros. Os alunos organizam entre eles viagens, e obtêm descontos assim. Fique 
atento às folhas espalhadas pela universidade. 
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4. Programa ASP - Alta Scuola Politécnica 

 

 

4.1. Descrição 

A idéia da ASP é ser um programa de excelência dos Politecnicos (Milano e Torino) e 
fazer com que os alunos italianos se destaquem por trabalhar em projetos multidisciplinares 
em equipes constituídas por pessoas de varias nacionalidades. A bolsa de estudos do 
programa fornece moradia de alta qualidade, mas não prevê nenhuma bonificação em 
dinheiro. 

Para manter a bolsa durante o 2° ano é necessário manter uma média de 27/30 de no 
mínimo 40 créditos aprovados. Pode parecer impossível em uma realidade Politécnica, mas 
as notas na Itália são em média mais altas do que as da Poli e, segundo depoimentos de 
alunos participantes do programa, estudando é possível manter a bolsa. 

4.2. Candidatura ao Programa 

Para solicitar a bolsa ASP o estudante precisa ser escolhido para o DD e apresentar 
um certificado de proficiência em inglês dependendo do Politécnico escolhido:  

- o POLIMI prefere, para conceder uma bolsa ASP, que o estudante apresente, o 
quanto antes possível, um certificado TOEFL com nota igual ou superior a 210 pontos. O 
exame considerado é o realizado por via eletrônica e que tem nota máxima igual a 300 
pontos. Mas também aceita um certificado IELTS com nota igual ou superior a 5,0. 

- o POLITO prefere, para conceder uma bolsa ASP, que o estudante apresente, o 
quanto antes possível, um certificado IELTS com nota igual ou superior a 5,0 pontos. Este 
exame apresenta 10,0 como nota máxima. Mas também aceita um certificado TOEFL com 
nota igual ou superior a 210. 

4.3. Posso ter a bolsa ASP se não apresentar os certificados (conforme a escola) de 
proficiência exigidos?  

Lendo as informações e o FAQ no site do programa ASP (www.asp-poli.it ) fica a 
possibilidade de o candidato ser avaliado, quanto ao inglês, de outras formas. Os 
certificados, aparentemente, garantiriam a participação no Programa.  

Estamos solicitando mais informações a este respeito. 

Mais informações sobre o programa ASP podem ser obtidas no site www.asp-poli.it  
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5. Mensagem Final 

Ciao amici!  

 A equipe de edição do Guia Itália 2007 espera, sinceramente, que 
as informações contidas neste pequeno guia sejam úteis e ajudem à 
você, leitor, durante todas as etapas de sua nova empreitada. 

São meses de preparação, muitas cartas escritas, CVs e entrevistas 
que culminam em sua estadia por um ou dois anos estudando em um 
país distante. Serão árduas horas de estudos (o pessoal da Itália estuda 
muito), alguma dificuldade com o idioma e diferenças culturais, mas 
também vantagens como viagens pela Europa, festas, eventos culturais e 
uma infinidade de opções de diversão e crescimento pessoal que você 
vivenciará nos próximos meses. 

Entre de cabeça nessa oportunidade única e maravilhosa de viver 
na Itália, estudar num modelo diferente de formação, conviver com pessoas de diversas 
nacionalidades. É um grande desafio, mas o empenho e esforço despendidos para vencê-lo 
certamente serão reconhecidos no futuro profissional de todos. 

Nós da iPOLI queremos agradecer imensamente a todos os que contribuíram de 
alguma forma para a realização deste trabalho, especialmente aos veteranos pelo empenho 
em nos passar as tão valiosas informações "direto da fonte". Agradecemos também ao 
apoio do CRInt e do prof. Fernando Fonseca, que nos orientaram durante a preparação 
deste Guia.  

É nesse sentido que também queremos pedir a você, Politécnico que está indo para 
este soggiorno na Itália, que nos ajude a dar continuidade a esta iniciativa. Quando 
você completar um ano de estadia na Itália, já terá adquirido a experiência para colaborar na 
atualização desta versão 1.0, gerando uma nova edição que será muito útil para a próxima 
turma, mantendo assim o espírito de cooperação que inspirou este trabalho.  

Todas as turmas sempre tiveram e-groups, que são uma excelente ferramenta para a 
troca de informações. No entanto, manter essa informação estruturada, organizada e 
atualizada em forma de um Guia é grande utilidade para os alunos, além de torná-lo um 
documento publicado, reconhecido e apoiado oficialmente pela Poli. É também um modo 
de deixarmos algo registrado na escola, uma contribuição como capital social que com 
certeza será valorizado por todos. Entre em contato com a iPOLI para ajudar e participar 
deste e de outros projetos nos próximos anos.  

Aproveite ao máximo a sua estadia no exterior, pois o tempo passa muito rápido e as 
lembranças serão pra vida toda! Conte conosco para o que for preciso! Todos da equipe 
iPOLI 2007 desejam uma   Boa viagem a vocês! Buona Fortuna! 

Arrivederci! 

Coordenação Guia Itália 2007 

Jobson J. Campos Wadi / Ronaldo B. Tomei Jr
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