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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Na verdade, era a única disponível para a Rússia no período em que me inscrevi. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não. O site deles é bem 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? 
 
Precisei traduzir laudos médicos que atestassem que eu não tinha AIDS (para o visto) e que 
eu não tinha doenças pulmonares (para a universidade). 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
No primeiro mês do intercâmbio usei meu cartão de débito internacional e realizei saques 
normalmente em ATMs de lá. Porém, roubaram/perdi meu cartão e tive que abrir uma 
conta em um banco russo. Eles são bem tranquilos, pedem apenas o passaporte e um 
documento que a universidade nos dá quando chegamos. Depois eu transferia dinheiro pelo 
Transferwise da minha conta brasileira para a minha conta russa. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Contratei. Fechei com a Next Seguros. Foi o lugar mais barato que encontrei e tinha boa 
reputação no Reclame Aqui. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Não, paguei preço normal. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Fiquei no alojamento da universidade mesmo. Era um prédio residencial que a universidade 
comprou e eles dividiam os apartamentos para os alunos. Meu apartamento tinha dois 
quartos, uma cozinha e um banheiro e morávamos em quatro pessoas. O preço mensal era 
em torno de R$430,00. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Levei bastante roupa de frio porque era inverno lá. A única coisa que costuma fazer falta 
para brasileiros na Rússia é coador de café (porque lá não existe). 

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? 
 
Sim. Porém a universidade cuida de tudo. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Abri porque perdi meu cartão internacional lá. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim. Muito fácil. Os alunos que ajudam intercambistas perguntaram no aeroporto mesmo 
quem precisava de chip e nos ajudaram na loja. E lá telefonia é bemmmm barato. 

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 é maravilhoso. Funciona super bem. E estudantes têm desconto para o 
cartão mensal. Nós pagávamos em torno de R$60,00 por mês e podíamos usar ônibus, 
metrô e bonde quantas vezes quiséssemos por dia, por semana e por mês. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim. Tivemos vários eventos de boas-vindas, inclusive uma palestra sobre como a 
universidade funcionava. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Lá eu estudei apenas língua russa, valendo como matéria comum. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Na verdade, não pudemos escolher. Esse foi um dos únicos pontos negativos que eu daria 
ao intercâmbio. Quando chegamos lá nos matricularam automaticamente no curso para 
intercambistas e não pudemos escolher matérias junto com os alunos russos. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Não possuía. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não 

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

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Eu tinha aula de segunda a sábado. Mas os professores lá tem a fama de que passam todo 
mundo e as aulas eram bem tranquilas. Na verdade, senti até que foi fraco demais (outro 
ponto negativo). 

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



 
Sim, chama-se Buddy Program. Eles te ligam a um aluno russo e ele fica disponível a passear 
com você e a te ajudar no que você precisar. É bem útil. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
As aulas eram tranquilas. Apenas na rua, para falar com alguém, que eu tinha dificuldade no 
começo. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Foi muito tranquila. Os russos são muito receptivos. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Na verdade, não tive grandes dificuldades no geral. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim. Durante todo o semestre tivemos atividades para intercambistas. Entre elas, tarde de 
cinema, jantar internacional (cada aluno levava um prato típico de seu país), noite de jogos 
de tabuleiro, patinação no gelo, passeio de barco e festas. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi a bolsa Santander Ásia. Foi o suficiente. Paguei a passagem, o seguro-saúde e fiquei 
tranquila todos os meses lá. Só não consegui viajar muito pela Rússia, mas isso não era 
essencial. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
R$1500,00 

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? 
 
Aproveite todos os passeios da universidade, valem muito a pena. Envolvam-se com os 
alunos da habilitação do português da Faculdade de Filologia -- eles adoram treinar o 
português e super ajudam a gente com o russo. E nunca fale mal do Brasil para um russo, e 
nem pergunte os problemas sociais da Rússia, para eles isso é falta de educação. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim! Pelo menos duas vezes por semana íamos a algum ponto turístico. Conhecemos todos 
os pontos de São Petersburgo (entre eles, muitas igrejas) e também muitos museus e a 
praia. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 



Eu recomendo sempre a olhar as paredes dos prédios (em qualquer rua), porque sempre 
tem uma homenagem para alguém que morou ali, ou aos russos que morreram durante a 
guerra. É bem lindo. E também vá ao desfile do Dia da Vitória. É lindo demais. Emocionante! 
 

 


