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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Estudo literaturas africanas na graduação e, por causa disso, eu queria ir para o país há 
algum tempo por e estava esperando a USP abrir o convênio com alguma universidade de 
lá. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, o site da Universidade é bastante claro. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Sim. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Seguindo as orientações que estão no site da Embaixada, pedi o visto por Sedex e depositei 
o dinheiro na conta bancária deles, pois o Consulado é em Brasília. Recebi o visto três dias 
depois. 
 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Fiz um cartão I-Confidence, pois é o que tem a taxa de câmbio mais barata. Eu sacava o 
valor já convertido em qualquer caixa eletrônico. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim. O nome da minha seguradora é April. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Dizem que as passagens mais baratas são as da TACV, saindo do nordeste. Não consegui 
encontrar passagens da TACV em janeiro, então voei pela TAP e aproveitei para fazer 
estender a minha conexão para poder passar alguns dias em Lisboa. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade oferece moradia estudantil, mas todas as casas estavam alugadas quando eu 
cheguei. Os funcionários da faculdade me ajudaram a encontrar outro local e acabei 
alugando um quarto na residência estudantil de outro Instituto, na frente da Universidade 
onde estudei. Algum tempo depois, uma das residências da universidade ficaram 
disponíveis, mas preferi não me mudar por causa dos custos. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Não levei nada de diferente do que costumo usar... 
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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? 
 
Não. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, foi fácil. Um dos funcionários da Universidade me ajudou a fazer isso assim que 
cheguei. 

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? 
 
Escolhi a moradia no Brasil. Fiquei em frente da universidade. No primeiro mês, dividi 
quarto com outras estudantes brasileiras, mas elas quiseram alugar uma casa e eu preferi 
continuar no local por conta do custo benefício. Depois, dividi o quarto com uma estudante 
caboverdiana de Santo Antão. Quando ela terminou o curso e foi fazer o estágio na Ilha do 
Sal, passei a dividir o quarto com outra estudante caboverdiana da Ilha do Maio. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Não tive descontos e também não procurei comprar um bilhete único mensal. Havia um 
ponto de ônibus na rua em que eu morei e os ônibus passavam com frequência. Para alguns 
lugares, eu precisava pegar mais de um ônibus, mas as distâncias dos trajetos eram curtas. 
Os ônibus paravam de circular às 21h. Depois desse horário, as pessoas precisavam pegar 
táxis, mas os valores não eram altos. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Sim, francês e inglês. Gratuito. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Sim. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Havia almoço na lanchonete da universidade, custava cerca de oito reais e a comida era boa. 
No entanto, eu fazia as três refeições no refeitório da residência estudantil do Instituto em 
que eu morei (estavam incluídas no valor que eu pagava para o aluguel). 

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. 
 
Fiz amizade com muitos professores. Alguns professores ainda são muito rígidos em sala de 
aula, infelizmente. No entanto, se mostraram muito solícitos e abertos quando tentei 
conversar com eles. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não, o reitor, a diretora e os demais funcionários se encarregaram de nos recepcionar e 
orientar. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
As aulas foram dadas em português, mas assisti algumas palestras em criolo. Nos espaços 
institucionais, as pessoas falam português muito bem. Por outro lado, as pessoas não 
costumam falar português nas ruas, e nem todas sabem falar português bem, mas 
conseguem compreender a língua portuguesa e todas estão sempre muito dispostas a 
ensinar o criolo. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Fiz amigos e convivi com muitas pessoas diferentes. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Nenhuma. Foi um período muito tranquilo. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim. Fizemos palestras e oficinas de culinária na tarde multicultural organizada pela 
diretoria. 

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

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
O aluguel com três refeições incluídas custava R$ 722. 

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? 
 
Aproveitem muito esse país maravilhoso!!! 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 



Sim, viajei por toda a ilha, mas não tive tempo livre para viajar para as outras ilhas porque 
eu trabalhei em projetos da universidade aos finais de semana e feriados. Vou citar três 
pontos turísticos na Ilha de Santiago: Tarrafal, Cidade Velha e Assomada. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Passeio de barco e mergulho na Baía do Inferno, as grutas de Águas Belas, ir assistir o 
batuque e a tabanca nas aldeias do interior (Tombatouro, Ribeira Manuel e Chão de 
Tanque), dançar funaná na praia de São Francisco, almoçar no restaurante dos imigrantes 
senegaleses e conhecer a comunidade dos Rabelados. 

 


