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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Escolhi a Alemanha de forma geral, para aprender alemão, e fui aceito na 
Universidade de Berlim. 
Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não, antes de ter acesso ao site da universidade tive que escolher matérias no 
"chute" me baseando em programas anteriores. Logo mudei todas minhas matérias 
assim que cheguei na universidade e descobri que poderia fazer matérias mais 
interessantes. 
O site da universidade é intuitivo? 
 
Depois que lhe permitem o acesso completo sim. 
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 cidadania europeia  
 
 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Foi para mim muito estressante. As taxas são sempre flutuantes e a impressão que 
tive é que qualquer uma das dezenas de opções me faziam perder dinheiro. Por fim 
descobri a "transferwise ", aplicativo que faz uma transferência de baixo custo e se 
mostrou muito confiável. 
Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Para Alemanha é obrigatório ter seguro. Os seguros oferecidos pela faculdade são os 
"públicos", que são muito caros, mas tem o melhor serviço. Optei por um seguro privado 
chamado Mawista, que nunca utilizei pois não tive necessidade. 
A diferença entre o serviço público e privado não está no atendimento nos hospitais, que é 
sempre o mesmo, mas sim na fatura que o privado te faz pagar, para só depois lhe devolver 
o dinheiro. Enquanto o serviço público cobre tudo direto. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Existem diversos sites que buscam passagens baratas, como o "skyscanner". Uma 
companhia que descobri já na Europa foi a "Norwegianair", que faz uma rota entre Londres 
e Rio, extremamente barata. Volto com eles para o Brasil. Dentro da Europa recomendo a 
"EasyJet" , das cias baratas, pois permitem trazer uma quantidade de bagagem razoável sem 
custo adicional, oque cias como a "ryanair" , "wizzair" e outras não permitem. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 



 
A Universidade oferece a opção de se inscrever no site da "Studierendwerk", empresa que 
subloca quartos estudantis. Tive uma ótima experiência na moradia, e foi muito mais barato 
que o aluguel médio de Berlim. Paguei 270 euros por mês, em um quarto individual com 
cozinha/banheiro compartilhados entre 6 outros quartos. O aluguel médio em Berlim gira 
em torno de 500 Euros , para ter um quarto equivalente, e é muito difícil achar um quarto.  
Recomendo para quem for aceito pela universidade ir o mais rápido possível nos sites da 
moradia estudantil, pois as vagas são limitadas. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Trouxe pouca bagagem por restrições da cia Aérea que utilizei (TAP), mas foi uma boa 
decisão, é possível comprar muitas coisas básicas em Berlim, inclusive o mercado de itens 
usados é muito forte na cidade. Ao voltar para o Brasil vou me desfazer de muita coisa, 
novamente por restrições no peso da minha bagagem, e por isso recomendo que tragam 
somente o essencial. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Organizar melhor questões burocráticas no Brasil, ficou tudo um pouco corrido no fim. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Sim , é obrigatório fazer o "Anmeldung" na prefeitura para ter acesso a basicamente tudo. 
Recomendo que façam cedo. Inclusive marcar o seu Anmeldung no site da prefeitura antes 
de chegar, pois as vagas são geralmente para dois meses do dia que você se 
inscreve.Basicamente façam o Anmeldung o mais rápido possível, para evitar dor de cabeça. 
Dois colegas tiveram de sair da União Europeia e voltar, pois perderam a data limite de 3 
meses para o Anmeldung, o que foi muito estressante e custoso para eles. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, abri uma conta na Deutsche Bank. Conta universitária gratuita, mas me cobra 5 euros 
para sacar dinheiro fora das agências, então recomendo que pesquisem um banco melhor 
que esse. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, muito fácil , utilizei a "Vodafone" pré pago. Mas o plano é caro para oque oferece. 
Planos pós pagos são muito longos, por isso não adquiri. 

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? 
 
Estudante ao pagar as taxas acadêmicas (cerca de 300 euros) tem direito ao passe 
semestral, que dá acesso a todos meios de transporte. No primeiro mês tive de usar um 
passe normal, pois cheguei antes do semestre iniciar. Recomendo que adquiram logo que 
chegarem o "Monatskarte”, se forem ficar um mês sem o passe estudantil, pois o custo 
diário de transporte é cerca de 5 Euros (por volta de 150 euros no mês) e o Monatskarte 
custa 80. * Fiquem atentos com as zonas da cidade, pois o Monatskarte comum cobre as 
zonas AB, então ao entrar na C sem passe, pode ser que paguem uma multa de 60 Euros, se 
forem fiscalizados. Recomendo que pesquisem vídeos que explicam detalhadamente como 



utilizar o transporte em Berlim, não é complicado, mas tem umas pegadinhas que custam 
caro. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Sim, gratuito. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Sim pude. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Possuía, o valor é acessível quando se come de forma "austera", entre 3-5 euros na média. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Sim a taxa de mais ou menos 300 euros, que da acesso ao passe estudantil. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, sistema "Zedat" que da acesso ao "Campus Management" e ao "Blackboard" 
(equivalente ao Moodle) 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
A exigência não foi muito elevada por saberem que sou intercambista. Os professores são 
muito solícitos e flexíveis, mas muitos preferem o tratamento formal, no caso do alemão 
utilização do "Sie".   

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Sim existe um programa de Tandem linguístico, que recomendo 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Sim de início o idioma foi uma barreira, mas meu nível subiu com o tempo e assim parou de 
ser difícil. Oque eu ainda tenho dificuldade é na escrita e leitura. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Muito fácil, Berlim é uma capital global, a cultura aqui é muito aberta para estrangeiros e 
hábitos diferentes ao tradicional alemão.  

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Encontrar pessoas que falam alemão, a maioria dos meus amigos são intercambistas e a 
língua que mais falamos é o inglês. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, existem encontros e passeios, mas nao participei. 

CUSTO DE VIDA 



Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi a bolsa de 10 mil reais da Aucani. Não foi o suficiente para me manter, acho que 
cobriu cerca de 1/3 dos custos. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Eu gasto muito pouco de forma geral , então talvez nã seja o melhor exemplo. Mas eu 
gastava cerca de 600-650 Euros por mês. 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Sim, trabalhei em dois restaurantes entre cozinha, caixa e limpeza. 

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? 
 
Busquem aprender alemão e se inserirem em meios alemães. Não façam somente as aulas 
voltadas para intercambistas, e atividades também. O que me ajudou muito foi minha 
Tandem Partner alemã e os eventos variados que frequentei, que me garantiram uma boa 
gama de conhecidos/amigos alemães. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim , durante os feriados e período de férias fui para Suiça, França, Itália, Grécia, Polônia, e 
cidades alemãs. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Para quem vem para Berlim recomendo o leste Europeu de forma geral, é muito perto, da 
para ir de carona, onibus , e claro avião. Os custos nesses países são muito baixos tem 
lugares muito bonitos para visitar. 

 


