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Univerisdade federal de Minas Gerais 
• Rangirana je kot 2. najboljša univerza v Braziliji in ena izmed najboljših v Latinski 

Ameriki 

• Izmenjave se udeleži veliko število študentov s celega sveta, predvsem z drugih 

latinskoameriških držav; idealna priložnost torej za učenje drugih tujih jezikov, še 

posebej španščine 

• V sklopu kampusa je možna brezplačna uporaba športnega centra, prav tako je na 

razpolago papirnica in menza po študentskih cenah itd. 

• Pisarna za mednarodne izmenjave se nahaja v sklopu kampusa. 

• Za tuje študente se organizira veliko število obštudijskih aktivnosti in dejavnosti, kot so 

obiskih raznih naravnih in kulturnih lepot v bližini mesta Belo Horizonte. 



Faculdade de direito  

• Pravna fakulteta leži v centru mesta, ki je sicer precej oddaljen 
od kampusa (cc. 45 min z avtobusom), zato je priporočljivo 
najti nastanitev kje v bližini centra. 

• Prvi semester traja od začetka marca do začetka julija, drugi pa 
od začetka avgusta do začetka decembra. Naj namignem, da 
imajo brazilci zelo radi praznike in da kadar je dela prost dan 
četrtek, odpadejo tudi vsa predavanja⁄izpiti⁄obveznosti v 
petek…tako je na voljo kar nekaj podaljšanih vikendov za 
raziskovanje okolice 

• Poleg vseh pravnih predmetov, mednarodni študentje lahko 
izberejo tudi predmete z drugih fakultet v okviru univerze. 
Vendar naj imajo v mislih, da predavanja za nepravne 
predmete potekajo na kampusu in ne na pravni fakulteti. 

• Vsekakor priporočam izbiro portugalščine kot obveznega 
tujega jezika (predavanja so na kampusu dvakrat tedensko, ob 
začetku semestra so študenje na podlagi ustnega in pisnega 
preizkusa razvrščeni v različne nivoje). 

 

 



Predmetnik in predavanja 

• Možnost izbire predmetov na dodiplomski in podiplomski 
stopnj. 

• Tuji študentje lahko izberejo poljubno število predmetov, vendar 
je priporočljivo vzeti vsaj cc. 4 pravne predmete, kajti večina 
izmed njih obsega manjšo število ur kot na Pravni fakulteti v 
Ljubljani. 

• Velik nabor različnih predmetov, ki so specifični za Brazilijo in 
se navezujejo na problematiko, s katero se soočajo 
latinskoameriške družbe (npr. favele, prisilna izsiljevanja 
revnega prebivalstva, moderno suženjstvo itd.) 

• Pri nekaterih predmetih se preverja prisotnost pri predavanjih, 
vendar so profesorji zelo poslušni pri razumevanju odsotnosti 
zaradi potovanj in podobnih neizogibnih obveznosti 
Pomembno pa je, da se s profesorjem pogovorite vnaprej in se 
držite dogovorov, saj se resnično da dogovoriti o vsem! 



Izpiti 

• Pri obveznih predmetih (obveznih za brazilske študente) 
se izvedejo 3 testi na semester, pri izbirnih pa zavisi od 
profesorja. Pogosto se zgodi da pri izbirnih predmeti 
profesorji nadomestijo teste z raznimi sprotnimi projekti, 
analizami itd. 

• Ocenjevanje je od 1 do 100, v primeru neuspešno 
opravljenih študijskih obveznosti sledi na koncu semestra 
obvezen izpit. Vendar brez skrbi, nisem slišala za noben 
tak primer med tujimi študenti. 

• Veliko profesorjev dovoli oddajo pisnih izdelkov v 
angleščini ali drugem tujem jeziku (npr. francoščini ali 
španščini). Vsekakor je vsaj pasivno znanje jezika vseeno 
potrebno, saj so skoraj vsa predavanja⁄izpiti v 
portugalščini! 

 

 



Dodatne aktivnosti  

• Možnost raznih dodatnih aktivnosti že v okviru fakultete 

(npr. sodelovanje oz. prisostvovanje mediaciji v faveli, 

tehnični obisk favele, debatni krožki, obisk konferenc itd). 

• Možnosti obiskovanja jezikovnih tečajev. 

• Raznorazne športne aktivnosti, organizirane za tuje 

študente. 

• Za ljubitelje plesa in glasbe je Brazilija vsekakor prava 

izbira, saj se z razlogom imenuje “kraljica karnevala” 



Stroški življenja 

• Stroški najema deljenega stanovanja v centru mesta znašajo cc. 
800-1000 brazilskih realov na osebo s stroški vred (1 EUR= cc. 4 
reali) 

• Cena vožnje z avtobusom je 3,7 brazilskih realov. Javni transport 
sicer ni najhitrejši in zna se zgoditi tudi, da avtobusa kdaj ni ali pa 
pošteno zamudi, ravno zato se je priporočlljivo nastaniti kar v 
centru mesta. Zelo je priljubljenuberja (neke vrste taxi), ki je 
poceni in hkrati tudi zanesljiv. 

• Prehrana je seveda odvisna od posameznika, najbolj priporočljivi 
in pogosti so buffeti (self-service restavracije), kjer je cena obroka 
nekje med 10-25 brazilskih realov (odvisno od teže obroka). Sicer 
ima pravna fakulteta tudi menzo, kjer kosilo stane cc. 3,5 reale.  

• Cene v trgovini so lahko za popolnoma isti izdelek zelo različne, 
zato je pomembno “znati” nakupovati. Vedno je pametno za 
nasvet vprašati kakšnega domačina 

• Možnost pridobitve štipendije za študijske obiske. 

 



Belo Horizonte in okolica 

• Belo Horizonte je v Braziliji znano tudi kot mesto barov, 

saj ima izredno veliko število popoldanskih in nočnih 

lokalov z glasbo ali brez. 

• Za ljubitelje nogometa se najde možnost obiska tekme 

vsak vikend in res gre za posebno doživetje. 

• V okolici kar nekaj čudovitih kolonialnih vasic, slapov, 

nacionalnih parkov, jam in drugih naravnih lepot. 

• Veliko tradicionalnih zabav in dogodkov, na katere vas 

bodo Brazilci zagotovo povabili. 

 

 

 

 



Potovanje po Braziliji 

• Država, ki zaradi svoje raznolikosti presenti na vsakem 

koraku. 

• Od vpliva afriške kulture na severovzhodu so 

evropejskega pridiha v mestih na jugu. 

• Kljub pogosto napačnim predstavam o Braziliji gre za 

državo, ki je ob spoštovanju lokalnih pravil in nasvetov 

varna za potovanje tudi za samostojnega popotnika. Saj 

veste, z glavo na zabavo. 

• Naj gre za ljubitelja velikih mest, morja, puščav ali jezer; 

za vsakega se najde “mali raj” v Braziliji. 

 



Rio de Janeiro 

 



Lençois Maranhenses National Park 



Iguatzu waterfalls 





Uporabne povezave in kontakt 

• http://www.direito.ufmg.br 

• http://www.pos.direito.ufmg.br 

• https://www.ufmg.br 

 

• Za kakršnakoli vprašanja se lahko obrnite name in z 

največjim veseljem vam bom poskušala pomagati! 

 

Elektronski naslov: ana.srovin@gmail.com 
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