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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Dentre as opções de universidades disponíveis no edital da FFLCH, como curso Letras com 
habilitação em Espanhol, levei em consideração para a escolha o fato de estar em país 
hispanofalante, mais especificamente na América Latina, o oferecimento de disciplinas de 
interesse e reputação acadêmica. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, a universidade possui um catálogo online, onde podem ser verificadas as disciplinas 
oferecidas em semestres anteriores. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Sim e possui uma seção para Estrangeiros. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Entrei em contato com o Consulado de São Paulo por email e me responderam com os 
formulários a serem preenchidos e documentos necessários. Fiz a solicitação online pelo 
sistema e posteriormente foi agendado um dia para que eu comparecesse no consulado 
para entrega dos documentos e passaporte, pagamento da taxa no banco e retirada do 
visto. Não foi necessário traduzir nenhum documento e a parte presencial foi toda feita em 
um mesmo dia em São Paulo (o pagamento é feito em agência próxima ao Consulado). 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Para o início levei dinheiro em espécie para trocar em casa de câmbio. Também levei um 
cartão pré-pago, porém só foi aceito para compras poucas vezes, então quase não usei. 
Durante o intercâmbio, enviava dinheiro por Western Union, retirando em espécie. Depois 
que meu documento chileno ficou pronto (cerca de um mês após a chegada), abri uma 
conta no Banco Estado e depositava dinheiro nela para fazer transações com cartão de 
débito local. Também utilizei Transferwise, porém o valor por Western Union compensava 
mais e era mais rápido. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, porém não precisei acionar, então não sei se é recomendável. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Não. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade não possui moradia e não auxilia na busca. Contratei por conta própria 
utilizando uma lista de contatos enviada pela universidade de alunos que possuíam quartos 
disponíveis para alugar. 



Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Foi essencial levar roupas considerando as estações que pegaria durante o intercâmbio, 
verão com dias quentes e secos, alta amplitude térmica e frio mais intenso no inverno. 

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. É necessário fazer o registro do visto na PDI dentro de 30 dias da entrada no país. A 
universidade informou um dia que estava reservado para estudantes de intercâmbio 
fazerem o registro, já que costuma ter muita fila, e nesse mesmo dia era possível fazer a 
solicitação do documento de identidade. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não era preciso, mas abri uma "cuenta RUT" no Banco Estado. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim e foi fácil. Aparelhos comprados fora do país devem ser registrados dentro de 30 dias 
após inserir o chip para que não sejam bloqueados. 

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 a moradia ainda no Brasil, me comunicando por email com uma estudante que tinha 
um quarto disponível em seu apartamento. Morava com mais duas estudantes da 
universidade, cerca de 15-20 min caminhando até o campus. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
O transporte público funciona bem e a cidade está bem conectada por ônibus e metrô. Para 
ir à universidade não utilizava transporte, porém uma das entradas da universidade fica em 
uma avenida com corredor de ônibus e há uma estação de metrô cerca de 10-15 min 
caminhando. Sim, estudantes podem solicitar passe escolar e com ele a tarifa sai por 
aproximadamente 1/3 da tarifa normal. Porém a carteirinha demorou bastante para ficar 
pronta e só a recebi quase dois meses depois de chegar. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, houve uma reunião com os intercambistas de quase todas as faculdades uma semana 
antes do início das aulas. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Não foi oferecido para mim, porém a universidade tem curso de espanhol pago. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Na semana anterior ao início das aulas os estudantes deveriam informar as disciplinas de 
interesse a partir do catálogo de disciplinas para que a matrícula fosse feita. A matrícula 
poderia ser alterada até duas semanas depois do início das aulas, então era possível assistir 



aulas em disciplinas que não estivesse matriculado e pedir a inclusão e/ou exclusão de 
disciplinas dentro deste prazo. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
A universidade possui alguns restaurantes, mas não são tão acessíveis como os da USP. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim. A universidade possui um sistema que funciona como um moodle e email e pode ser 
instalado o aplicativo no celular. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
Cada disciplina teve métodos de avaliação distintos que incluíram provas (escrita e oral), 
trabalhos, exercícios e seminário. Algumas disciplinas exigiam leitura de textos para 
participação em sala de aula. De modo geral, em comparação com a USP, nas disciplinas 
cursadas na universidade estrangeira havia mais componentes na nota, tendo mais 
atividades no decorrer do semestre. A maioria das disciplinas tinham uma carga de leitura 
mais ou menos correspondente com disciplinas cursadas na USP, com exceção de uma que 
exigia uma novela por semana, além de textos teóricos. A relação com os professores era 
boa e todos foram atenciosos com os estudantes de intercâmbio, principalmente com o fato 
de ter tido greve no final do semestre. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Havia alguns monitores que estavam presentes na reunião de orientação e que fizeram a 
matrícula dos alunos nas disciplinas. Porém no decorrer do semestre se limitou a um grupo 
de Whatsapp com todos os estudantes em que se tiravam eventuais dúvidas. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não. O sotaque e expressões são diferentes do que estava habituada, mas em pouco tempo 
já entendia bem. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
A adaptação foi relativamente fácil. Em relação à rotina da universidade me acostumei 
bastante rápido. Do ponto de vista social, não interagia tanto com os colegas de classe, uma 
vez que cursava disciplinas em distintas turmas e de diferentes anos. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Universidade: não chegou a ser uma dificuldade, mas por conta da faculdade ter entrado em 
greve não tive o semestre de aulas completo e foi necessário adaptar o encerramento do 
semestre junto aos professores para fazer as avaliações finais. Clima: talvez com os dias 
mais frios, já que muitos lugares, como o apartamento onde morava, não tinham calefação. 
Social: criar vínculos com locais. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Não houve muitas atividades para integração dos estrangeiros promovida pela universidade, 
além da reunião inicial. 



CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, recebi a Bolsa Ibero-Americana do Santader. Ela cobriu a maior parte dos gastos, mas 
também utilizei recursos próprios. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Os valores por mês variaram durante o período do intercâmbio, mas a média com gastos de 
supermercado/feira, transporte e aluguel foi algo em torno de 300000 pesos chilenos. 
(Considerando que o aluguel era mais baixo que a média e para ir à universidade não tinha 
gasto de transporte) 

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? 
 
 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim. Em Santiago, além dos principais pontos turísticos como os cerros, conheci museus, 
sítios de memória e centros culturais, tanto por conta própria e como com um programa 
cultural da universidade chamado "La U Invita" que oferece atividades culturais gratuitas. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Chiloé e Valle del Elqui. 

 


