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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Pela oportunidade de estar na maior universidade da Europa, capital do país cuja língua e 
literatura estudo na USP desde 2016 e pela oportunidade única de fazer intercâmbio com 
bolsa. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não, pois o site da Sapienza não é claro o suficiente como o Júpiter. Talvez a questão seja a 
diferença dos currículos dos cursos; mas, ainda assim, é um sistema confuso. 

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 tive problemas para tirar o visto. O único empecilho foi que, para liberarem o visto, tive 
que mostrar um comprovante de estádia. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Usei o banco online N26 e o aplicativo de transferência Transferwise. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim. Fiz a contratação de um seguro específico para estudantes no site Seguros Promo. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Não necessariamente, pois comprei com apenas um mês de antecedência. Porém, fica como 
dica o site Skyscanner, que faz combinações de dias e destinos a fim de encontrar o mais 
barato. 

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

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Levei uma bagagem de 23kg, uma pequena de 10kg e uma mochila. Consegui viver os 6 
meses com isso, mas aconselho pelo menos uma de 32kg para poder trazer souvenires, 
livros, roupas etc. con mais tranquilidade. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Não. 

CHEGANDO NO PAÍS 



Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Como passei pela França, tive que passar pela imigração. Porém, uma vez dentro do espaço 
Schengen, não tive que fazer nenhum outro procedimento. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não é obrigatório, mas abri para não ficar na dependência do câmbio. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim. Muito fácil. Fiz um plano Windy pré-pago. 

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? 
 
Era tranquilo, pois morava perto do metrô. Não há desconto para estudantes. Porém, ainda 
assim, os transportes públicos de Roma não era tão superiores aos de São Paulo. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, logo na primeira semana. 

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? 
 
Não, porque deveria entregar os documentos para a USP antes do início das aulas. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. Não, o valor era de €5,90, o que não é nada acessível. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 

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

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
As aulas foram incríveis! Nível de excelência altíssimo. Porém as provas orais foram a pior 
parte, pois percebi que o método de estudos é totalmente diferente do que somos 
acostumados para fazer esse tipo de prova. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não sei. A associação de estudantes (ESN) é bem ativa, mas não sei se é algo ligado à 
Sapienza. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 



 
Não, foi mais tranquilo que imaginei. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Muito boa, muito embora não tenha convivido com tantos colegas brasileiros. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Saudades da família. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim. São atividades esportivas, concertos, eventos acadêmicos, etc. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, a bolsa da Aucani. Foi suficiente, mas tive que levar uma vida muito modesta e levar 
um valor a mais, do meu bolso; do contrário seria impossível. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
400 euros por mês (aluguel, contas, mercado, transporte, telefone e materiais da 
faculdade). 

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? 
 
Procure cozinhar na maioria dos dias, não gaste muito com comida. Faça o "abbonamento 
mensile", pois assim você pode usar todos os transportes públicos em Roma ilimitados. Não 
queira morar do lado da universidade, pois você vai pagar muito caro; vale a pena gastar 
meia hora para chegar à Sapienza e economizar €100. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim. Muitos museus e pontos turísticos no geral. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Procure fazer viagens de trem para cidades próximas, como Florença, Siena, etc. Aproveite 
promoções do Flixbus para as cidades do norte da Itália. 

 


