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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Escolhi ir para Israel como minha segunda opção de universidades. Primeiramente porque 
era uma das universidades com vagas que aceitavam o IELTS como exame de proficiência e 
também por conta da ideia de morar em Jerusalém e ter a chance de conhecer o dia a dia de 
um país tão cheio de história e questões históricas e religiosas. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim. O site da Hebrew University é muito organizado e foi extremamente fácil encontrar as 
disciplinas que eu poderia escolher. É um leque bem grande de opções sobre assuntos 
diversos, filosofia, história, política, religião e etc. Foi simples encontrar disciplinas que 
tivesse a ver com a minha formação em Letras e meus interesses pessoais. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Sim! O site é bem organizado e funciona perfeitamente. Além do mais, você pode mandar e-
mail para os departamentos pedindo auxílio (contato que é possível encontrar no site 
facilmente) e eles respondem com prontidão e clareza. Pedi ajuda para encontrar as 
matérias a princípio e eles me enviaram links específicos. Antes mesmo de eu ser aceita no 
intercâmbio! 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Foi simples e rápido. Como moro em São Paulo, fui até o consulado em SP, localizado 
próximo a estações de trem e metro e com muita facilidade consegui o visto. Só precisei 
apresentar a carta de aceite do intercâmbio, em inglês e o comprovante da bolsa que recebi 
da USP. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Utilizei a agência Cotação para fazer um cartão de débito de viagem que me dava o direito 
de colocar dinheiro em uma conta e sacar em Israel ou usar como débito. As máquinas de 
saque estavam localizadas em vários lugares do país. Em algumas avisa uma taxa extra, mas 
isso é alertado antes de confirmar o saque. De toda forma, achei a forma mais eficaz de 
levar a quantidade de dinheiro que tinha. A Cotação me da a opção também de fazer 
recargar no cartão pelo aplicativo com uma simples transferência bancária. Logo, quando 
precisei de mais dinheiro, pude transferir da minha própria conta no Brasil para a conta da 
Cotação tudo pelo aplicativo. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 



Sim. A Universidade oferece um seguro que já vem junto com os custos de moradia. Não 
precisei utilizar no intercâmbio, mas é uma ótima opção justamente porque a faculdade já 
nos ajuda a contratar.  

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Pesquisei por bastante tempo e comprei passagens em uma média de preço aceitável 
porque voei pela companhia aérea Ethiopian Airlines. Fazendo escala na Etiópia. Achei o vôo 
tranquilo e a companhia muito boa! 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A faculdade oferece moradia estudantil no Student's Village da Hebrew University, que são 
ótimos apartamentos em um condomínio fechado e seguro só para alunos que está 
localizado a 5 minutos a pé do campus da faculdade. Você pode optar por dividir 
apartamento com pessoas do mesmo sexo, sexo diferente, mesma religião etc. Com 
atendimento 24h para reparos e qualquer tipo de auxílio. A moradia é ótima! Existem 
opções mais baratas, mas morar no condomínio estudantil te faz economizar passagem de 
trem/ônibus para chegar até a universidade. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Levei duas malas com muitas roupas e usei pouca coisa. O essencial que achei bom ter 
levado foram roupas confortáveis para atividades no deserto. Fizemos, junto com a 
faculdade e também por conta própria, bastante caminhadas e trilhas pelo deserto! O que 
implica precisar de tênis confortável, roupas frescas e confortáveis. Fez muito frio também 
em janeiro em Jerusalém, logo foi essencial ter um casaco quente impermeável para 
suportar a constante garoa fina. Roupas de banho para curtir Tel Aviv é também essencial! 
De toda forma, existem várias lojas no centro com roupas por valores acessíveis. Se passar 
sufoco, da para comprar coisas lá. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Não, acho que me preparei bem com as informações que eu tinha. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Não. A segurança no aeroporto para ir para Israel é bem intensa. Eles revistam muitas vezes 
e olham tudo em sua bolsa, principalmente se você tiver muitos equipamentos eletrônicos 
na bolsa. De toda forma, passando pela segurança e pela imigração, o resto foi tranquilo. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim! Tem uma empresa chamada Golan que oferece planos ótimos e baratos com muitos 
GB de internet! O que é muito útil no país já que para andar por lá os aplicativos de 
localização para saber ônibus, trajeto e etc são essenciais. Tem uma loja da Golan no Central 
Bus Station de Jerusalém, onde você pode chegar facinho com o trem (Lightrail) ou de 
ônibus mesmo. Demorei para descobrir a Golan e só fui contratar no segundo mês. No 
primeiro, gastei um horror de internet, quase 100 shekels. Minha indicação é: não faça isso. 
Da para ter internet boa e muita por 30 shekels. 

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? 
 



Fechei tudo do Brasil com a universidade. Mas muitos amigos fecharam em hostels perto da 
cidade velha de Jerusalem. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Sim. Por ser estudando, você tem direito ao Rav-kav card, que é um cartão de desconto. A 
universidade oferece todo o auxílio para conseguir o cartão. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim. No primeiro dia de aula, a faculdade organiza encontros, reuniões e atendimento 
individual para receber os alunos e encaminhá-los para os lugares necessários. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Existe a possibilidade de fazer um intensivo de hebraico ou árabe um mês antes do início do 
intercâmbio por um valor extra que não está incluso na bolsa oferecida com o convênio 
USP. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Sim. Na primeira semana de aula, a Universidade conversa com você sobre as matérias que 
escolheu. Você pode ver todas as aulas e decidir se quer mesmo se matricular ou não. 
Professores acompanham os alunos como conselheiros individualmente em reuniões ou por 
e-mail para auxiliar na escolha das disciplinas e também para observar se o aluno está se 
integrando bem a Universidade, se está se sentindo bem recebido, se tem feito amigos etc. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Não. Havia apenas uma lanchonete com algumas opções de salgados, saladas e lanches. Não 
era tão barato. Porém, a Universidade dispõe de um lugar para refeições e microondas, 
permitindo que os alunos levem comida para almoçar. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. Tudo que paguei foi resolvido com a faculdade antes de chegar ao país, pago em uma 
parcela só, no cartão de crédito internacional com cobrança gerada pelo próprio site da 
universidade. Depois disso, não precisei pagar nada mais. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim. A Universidade dispõe de um sistema similar ao Júpiter onde o aluno pode controlar e 
organizar seus registros acadêmicos, pessoais e administrativos, como pagar pelas excursões 
que a universidade oferecia ou coisa do tipo. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Foi uma experiência extremamente agradável. Os professores são excelentes e as aulas 
eram ótimas. As matérias são divididas em grau de dificuldade, então você pode escolher 
matérias mais básicas ou mais avançadas. Fiz apenas matérias básicas e intermediárias e 
não tive nenhum tipo de grande dificuldade com os trabalhos e provas finais. Os professores 
são sensatos e as avaliações foram relevantes! Não sendo muito fáceis e nem impossíveis de 
se fazer, mas com o nível satisfatório e sensato de reflexão acerca do que foi discutido ao 
longo do semestre.  

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 



Não tão similar quanto um USP I-Friend, porém uma pessoa da administração fica sendo sua 
tutora por todo o intercâmbio e você pode acessá-la muito facilmente sempre que precisar. 
Além do mais, um conselheiro pedagógico é designado para cada aluno. 4 ex-alunos locais 
são responsáveis por organizar atividades extracurriculares e também reflexivas com o 
intuito de promover a integração entre os alunos. Esses alunos estão também a nossa 
disposição, nos dando número de telefone para os contactá-los, facebook e etc. Eles são 
chamados de "madrinha/padrinho". 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não. As matérias do departamento internacional são em inglês, todos os alunos são 
estrangeiros e todos com um ótimo nível de inglês. Em algumas matérias das faculdade 
regulares, onde fazemos aulas com os alunos locais, estive em uma sala onde todas as 
pessoas falavam hebraico, menos eu. Porém, em momento nenhum me senti exposta e 
todos mantinham a aula totalmente em inglês, visto que é essa a exigência pela grade e 
também em respeito a mim. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Ótima. Adorei ter a experiência de viver a cultura do Oriente Médio e conhecer o dia a dia 
dos árabes palestinos e dos judeus israelenses. Foi uma experiência impagável e encontrei 
em todo o tempo pessoas dispostas a me ajudarem, por conta do grande grupo de alunos 
estrangeiros que conheci. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Localização. A princípio, tive dificuldade de entender os caminhos, os ônibus e o trem. 
Depois de algumas semanas, tudo ficou mais fácil a partir do momento que comecei a ter 
boa internet funcionando no celular e amigos da faculdade para me acompanharam nas 
caminhadas pelo país (que é extremamente seguro para turistas). 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, muitas. São organizadas viagens mais longas para lugares que promovem tanto 
momentos de descontração como momentos de reflexão e aprendizado, como a viagem 
para Golan Heights, Ketura, Trilhas no Deserto, Passeios ao Mar Morto. E são também 
organizadas reuniões semanais para debater algum tema proposto e depois interagir 
jantando juntos, como a noite em que assistimos um filme sobre o cenário político de Israel, 
debatemos e fizemos sushis juntos. Tudo organizado no condomínio dos estudantes, de 
graça, e muito bem guiado. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim. Recebi a bolsa da Aucani de R$ 20.000,00 e ela foi suficiente para os 4 meses que vivi 
lá. Não sustentando grandes luxos mas sendo suficiente para alimentação, moradia, plano 
de saúde, despesas básicas e ainda viagens e passeios. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Depende muito se fazia alguma viagem nos finais de semana ou não. Porém, considerando 
passeios para diferentes lugares nos finais de semana, entrada para museus, alimentação 
básica e etc, conseguia passar o mês com uma média de mil shekels israelenses. 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 



 
Não 

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? 
 
Aconselho fazer e desfrutar ao máximo de tudo que a Universidade propõe. Ir em todas os 
passeios, participar das rodas de conversa, dos debates, visitar os lugares lindos de Israel e 
da Palestina e não deixar um preconceito ou um medo sobre o Oriente Médio te impedir de 
viver essa experiência única. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim. As aulas iam de domingo a quinta e tínhamos a tarde da quinta e a sexta e o sábado 
livre. Pude ir para praticamente todo o canto de Israel, considerando que é um país 
pequeno. Tem ônibus para todo o lado e é bem acessível. Pude também viajar para a 
Jordânia quando as matérias acabaram em janeiro e eu fiquei tendo aulas só de terça-feira. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
Recomendo visitar Jirs az-Zarqa no extremo norte e ficar no hostel Juhas Guesthouse, se 
hospedar nos 3 Abraham Hostel em Tel Aviv, Jerusalem e Nazaré só para desfrutar do 
espaço maravilhoso que o hostel promove, ir para a Palestina fazer compras e comer as 
maravilhas do mundo árabe (comida é muito mais barato lá), observar um shabbat no muro 
das lamentações, e se perder pela cidade velha, só andando de viela em viela 
aleatoriamente até chegar em algum lugar conhecido, é uma das melhores sensações!! 

 


