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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Fatores importantes foram a língua exigida (inglês) e o custo de vida relativamente ok no 
país de destino. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
sim. No site da universidade tem tudo bem detalhado. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
sim, bastante! 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
para mim foi mais fácil porque tinha a cidadania europeia. Mas sei que para os países baixos 
o processo do visto ocorre em São Paulo mesmo. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
troquei o dinheiro aqui no Brasil e levei em espécie. Aí lá abri conta no ING e depositei o 
dinheiro. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, para os países baixos é obrigatório. Eu fiz com a Aon Student Insurance 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Uma dica é olhar as passagens pelo SkyScanner, pesquisando diferentes dias e horários. 
Considere entrar também por outros países ou cidades, as vezes a diferença de preço 
compensa. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade oferece moradia estudantil. Logo no início da aplicação eles oferecem 
"ajuda" para encontrar moradia e daí você só precisa preencher um questionário e depois 
eles entram em contato. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Nos países baixos faz bastante frio, ainda mais se você, como eu, chegar no inverno. Então 
vale a pena levar bastante agasalho e não se preocupe muito com roupa de calor, eu usei 
pouco. "Ah mas roupa de frio eu compro mais barato na Europa." Isso depende bastante na 
verdade. Eu só encontrei casacos com preços realmente bons em brechós e em queima de 
estoque de lojas como Primark. Fora isso, você paga fácil 80 euros num casaco. Os europeus 
costumam comprar roupa de frio mais em conta na Decathlon, e aí da na mesma comprar 



aqui....Outra coisa que eu acho bom levar é cosméticos e coisas de higiene pessoal pro 
semestre todo, tipo desodorante, creme hidratante, esmalte, itens para depilação, lentes de 
contato, etc. É verdade que isso pode fazer peso na mala, sendo que você poderia comprar 
tudo na Europa, mas o preço é ridiculamente mais caro, então para mim fez toda diferença 
levar. Além disso acho que é bom levar remédios básicos para emergências tipo 
parecetamol, buscopan, etc. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Come tudo que você pode antes de ir (coxinha, mandioca, pastel, feijoada, farofa, 
brigadeiro, etc.) vai fazer falta. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Como eu tinha a cidadania europeia não foi preciso. Eu sei que para os brasileiros teve 
alguns procedimentos burocráticos depois de chegarem no país sim, mas a universidade 
ajudou com essas questões. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não é necessário, mas eu abri. Nos países baixos no geral os estabelecimentos comerciais e 
supermercado não aceitam cartão de crédito nem cartão de débito internacional, então foi 
útil pra mim ter a conta holandesa. Masss, eu sei que o cartão do transferwise passava na 
maioria dos lugares, então é uma outra opção. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim! A universidade deu para os estudantes internacionais. Foi super útil! 

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? 
 
O transporte público na cidade que eu fiquei (Nijmegen) e de uma forma geral na Holanda é 
escasso e muito caro, além disso, estudante estrangeiro não tem desconto nenhum. O que 
todo mundo faz é usar bicicleta, e é o que eu recomendo. Você pode comprar uma usada 
quando chegar (fica em torno de uns 90 euros, mas da pra vender depois) ou alugar por 
mês. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
A universidade organizava uma semana de orientação para os estudantes internacionais. 
Tem que pagar para participar, mas eu suuuuper recomendo fazer! Dão ótimas dicas e você 
já conhece uma galera. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
A universidade oferecia cursos de idiomas pagos, mas eu não fiz porque achei muito caro. 
Uma alternativa gratuita que encontrei era um programa organizado pela associação de 
estudantes internacionais que te encontrava um parceiro para praticar algum idioma. Eu fiz 
um amigo francês assim, e além de melhorar muito minha pronuncia e vocabulário em 
francês, pude ensinar português do Brasil para ele. Foi super legal. 



Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Não! Eu fiz as matrículas antes de começarem as aulas. Em dezembro. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
A universidade tinha uma cantina, que era relativamente ok para comer de vez em quando, 
mas sem condição de comer lá todo dia. O mais barato para se alimentar nos países baixos é 
cozinhar sua própria comida mesmo. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim! Lá eles chamam de Osiris hahaha 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Os outros estudantes estrangeiros costumam achar a universidade muito exigente, mas na 
minha experiência pessoal foi muito mais tranquilo que a USP. É claro que isso pode ser 
específico da minha área (História), mas eu não tive provas, só trabalhos escritos que foram 
bem tranquilos de fazer, e alguns seminários em grupo (também foi simples). Os 
professores eram muito solícitos e compreensivos também! 

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

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
No geral eu não tive dificuldade não. Os holandeses falam um inglês muito claro(o sotaque 
deles é o meu favorito!), e como não é a língua mãe deles, eles são super compreensivos 
com os nossos deslizes e dificuldades. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Foi bem tranquila! A universidade para qual eu fui costuma receber muitos estudantes 
internacionais, então foi fácil fazer amigos e não me sentir tão sozinha. Os holandeses 
costumam ser mais fechados, mas são bem gentis e legais também. Foi difícil ficar tão longe 
da cultura brasileira, a comida e a música fizeram muita falta, mas dá para levar. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Não sei dizer. Acho que ficar longe da minha cultura mesmo. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim! Tem várias. No início tem a semana de orientação, mas depois tem várias associações 
estudantis que organizam viagens, festas, eventos, seminários, noites de filmes, etc. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 



Eu recebi a bolsa mérito da USP. Ela ajudou bastante mas no meu caso não foi suficiente 
para cobrir todo o intercâmbio (incluindo passagem, seguro médico, aluguel, gastos com 
viagem, etc), eu precisei de usar um pouco das minhas economias. Mas eu acho que é 
possível contar só com a bolsa se você economizar bastante e abdicar de alguns luxos (não 
comer fora, não viajar, etc.). 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Em média eu gastava 800 euros mensais (mas isso incluía gastos com viagem). 

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? 
 
Vale a pena aproveitar a experiência para viajar dentro da Europa, mas programa-se para 
não pagar mais caro! Aviões podem ser baratos se você comprar com muita antecedência, 
caso contrário é melhor ir de ônibus mesmo. Os países baixos podem ser bem caros, mas se 
você pesquisar vai encontrar alternativas bem em conta! 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
sim! Tem vários feriados prolongados e semanas de folga para viajar. E a Holanda fica numa 
região relativamente central, então da pra ir para vários lugares de ônibus mesmo. Eu fui 
para Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Itália e Espanha. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
A holanda tem várias cidades que não são muito turísticas mas que são super lindas para 
conhecer no mesmo dia, como Utrecht e Leiden. Outra coisa super legal e barata de fazer é 
aproveitar as ótimas ciclovias e viajar de bicicleta. Como a cidade que eu fiquei era perto da 
fronteira, eu fui para a Alemanha de bicicleta! 

 


