
 

INSTITUIÇÃO Freie Universität Berlin 

PAÍS ALEMANHA 

PERÍODO DO INTERCÂMBIO 1º e 2º 2019 

ALUNO Beatriz Fraga 

E-MAIL beatriz.fraga@usp.br 

 

ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Eu sabia que queria ir para a Alemanha, pois falo a língua. No edital da Aucani, havia duas 
opções. Fiz minha escolha baseada nas matérias que provavelmente seriam ofertadas e no 
reconhecimento das universidades. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Antes de sair do Brasil, não, pois a FU só libera a lista muito perto do começo do semestre, 
que já bem atrasado em relação ao Brasil. Quando cheguei na FU, houve palestras com 
instruções para escolher e se cadastrar nas matérias, mas o sistema deles é confuso e tive 
que caçar pelo site as matérias que me interessavam. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Não. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Não precisei de visto, pois tenho passaporte alemão. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Tive que criar uma conta na Alemanha, pois isso é preciso para cadastrar o endereço na 
prefeitura e morar regularmente aqui. Depois disso, enviei o dinheiro por transferência 
bancária. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, mas na Alemanha é necessário contratar o seguro vinculado à universidade, se você 
não conseguir uma isenção (por exemplo, se seu seguro do Brasil não cobrir gastos no 
exterior). A FU passa o contato das 3 empresas que podem ser contratadas. Como elas são 
meio que públicas, elas têm a mesma taxa para estudantes e oferecem mais ou menos os 
mesmos serviços. O problema é que elas não respondem se você pede para contratá-las. Eu 
escolhi a minha pq foi a única que respondeu meus emails. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Não, mas aparentemente pela Norway Airs há passagens bem em conta. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A moradia estudantil da FU é bem limitada e distante da cidade (mas perto da faculdade), 
então não é tão fácil de conseguir. Eu aluguei um apartamento de uma empresa que 
oferece moradia estudantil. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 



 
Tentei priorizar itens mais caros e que não fariam sentido comprar na Alemanha, como 
jeans e tênis. Também é importante levar remédios, pq os que têm aqui são diferentes e 
podem ser controlados. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Ir em consultas médicas, como dentista, pq esses serviços aqui não são que nem no Brasil. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Registrar meu endereço na prefeitura 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, tem várias opções que podem ser bem em conta. 

Caso não tenha fechado a moradia ainda no Brasil, nos conte como foi a escolha do lugar 
onde ficou. Morou sozinho ou com outros estudantes? Ficou perto da universidade? 
 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
A faculdade exige que se paguem algumas taxas, que incluem um bilhete semestral que dá 
direito ao uso ilimitado do transporte público de Berlin. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim.  

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Sim, gratuito mas com vagas limitadas 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
O sistema da FU é bem confuso, pq você não tem acesso a todas matérias pelo Jupiter deles. 
Então você pode fazer qualquer matéria praticamente, mas talvez não possa se matricular 
pelo site. Isso não é um problema pq no final do semestre o professor pode assinar um 
documento físico que serve como prova de que você cursou a matéria. Acho que há umas 
duas ou três semanas em que você pode ir nas aulas antes do fim do período de matrícula. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim e sim 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Sim, por volta de 250 euros 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 



 
A FU é bem mais tranquila que a FFLCH. Como intercambista não há nenhuma exigência de 
número de créditos para cursar. Eu fiz 5 cursos mais o curso de alemão, o que foi similar à 
minha carga horária na FFLCH (cerca de 16 horas por semana), mas isso era muito mais do 
que as outras pessoas faziam. As aulas eram bem tranquilas, em geral eram só discussões 
entre a turma guiadas pelos professores e apresentações de seminários. Aqui você não 
precisa fazer a avaliação final em todos cursos, então só presença e realização de 
apresentações já contam. Mas para a USP validar os créditos é preciso ter uma nota, que, no 
caso dos meus cursos, eu posso obter escrevendo um trabalho final de cerca de 3mil 
palavras. Não sei se a avaliação é rígida, pois ainda não recebi minhas notas, mas de forma 
geral o semestre foi muito tranquilo. Uma carga de leitura de 30 páginas por semana por 
curso já é considerada alta pelas pessoas aqui, então acabei não tendo que ler muito. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Sim, mas não é nada presente 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Em geral não, só foi difícil entender no começo o que meus colegas falavam 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Foi tranquila, consegui fazer amigos logo na primeira semana de integração. Não tive muitos 
problemas para me acostumar com a cultura 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Me acostumar a viver sozinha e não ter minha família e amigos perto em momentos de 
necessidade. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, mas só na primeira semana. Há sessões de meet and greet, festas e excursões 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi a bolsa do edital unificado. Ela não cobre todos os gastos 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
1,5 mil euros 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Sim, trabalhei em um restaurante de fast food 

DICAS 
Quais dicas/sugestões você daria para os alunos da FFLCH interessados em fazer 
intercâmbio nessa universidade/país? O que fazer? O que não fazer? 
 
 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 



Sim. Portão de Brandemburgo, Torre da Televisão, East side gallery, Ilha dos Museus 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
Baviera e leste europeu, que é barato e em geral não muito visitado por brasileiros  

 


