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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
[ ATENÇÃO MUITOS SPOILERS ABAIXO, PROCURE AS PERGUNTAS QUE SÃO 
IMPRESCINDÍVEIS, GUARDE UM POUCO DA EMOÇÃO DO ELEMENTO-
SURPRESA :) ] 
 
Porque era uma das únicas com um departamento dedicado à minha habilitação 
(Linguística) na graduação — e não apenas para alunos de pós. Além disso o país 
seria uma oportunidade bastante diversa. Sim, abrir essa caixinha-surpresa foi 
ótimo. 
Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, no site constam as matérias a serem oferecidas em inglês no semestre 
seguinte. Algumas outras foram informadas por uma professora, quando a contatei 
por e-mail. Além disso, na chegada, a responsável pelo departamento também foi 
extremamente solícita em ajudar a ajustar a grade final. 
O site da universidade é intuitivo? 
 
Informa o necessário, não relacionado apenas a assuntos da universidade em si, 
mas também sobre a vida do estudante intercambista — e.g. a respeito de vistos, 
permissão de residência, alimentação, moradia, gastos mensais médios, saúde, 
sugestões de bancos disponíveis etc. 
Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
A comunicação com o consulado de SP e depois com o embaixador foi um pouco 
contraproducente com alguns mal-entendidos e informações incompletas, o que fez 
o processo longo e parecer difícil. Mas na verdade era extremamente simples, há 
uma lista de documentos no site da embaixada que devem ser enviados à 
embaixada (Brasília). Sendo aprovado e paga a taxa (o equivalente a 73 EUR em 
BRL), ou agende com antecedência um horário em alguns dos pouquíssimos Dias 
Consulares em São Paulo para receber o visto no Consulado, ou terá que ir à 
embaixada em Brasília. 
 
No site da universidade, pelo que me lembro as instruções eram mais direcionadas 
aos estudantes em programa Erasmus (que envolve basicamente a Europa), e eles 
precisam de mais de uma documentação. Brasileiros precisam de um visto 
"específico" por não fazermos parte do Espaço Schengen, que é o visto D, por outro 
lado, será o único documento a ser requerido. Permissão de Residência não foi 
necessária. 
 
 



 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Levei uma parte convertida de casa de câmbio, lá, abri conta em dois bancos 
alemães (que funcionam em qualquer lugar do mundo, mas só podem ser pedidos 
por residentes da União Europeia — qualquer pessoa com um endereço para a 
entrega dos cartões). Falo mais especificamente sobre eles a seguir na pergunta 
sobre contas bancárias. 
Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Necessário, inclusive apresentar para o visto, veja que nos requisitos há uma cobertura 
mínima exigida. Contratei a Affinity Seguro Viagem, por ser o mais barato, esperando nunca 
usar, claro. Por fim, machuquei o joelho e precisei usar. Os contatos 1) com eles; e 2) deles 
com os hospitais foi caótico e um tanto demorado, mas depois de esperas foi sim eficaz no 
fim das contas (contrataria sim novamente). Cobrem os medicamentos e consultas (umas 
vezes por reembolso, outras já estava coberto quando cheguei no hospital). O atendimento 
nos hospitais e clínicas foi excelente e atencioso (e em inglês), só houve uma demora 
razoável, já que não era tão urgente. 
 
Uma recomendação, cheque se alguém na sua família tem cartões com algum seguro 
automático (por exemplo, com bandeira Mastercard Black). 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Uso Google Flights para comparar. Consegui um voo de ida para Hungria e volta da 
Eslovênia pela AirFrance, comprei em cima da hora (apenas 20 dias antes) e paguei aprox. 
4000 BRL. Pela Turkish Airlines um mês antes conseguiria ida para e volta da Eslovênia, por 
pelo menos uns 700 BRL a menos. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Há as duas opções, bastante oferta, mas os dormitórios costumam se esgotar e muitos 
estudantes têm que procurar por si mesmos (há vários grupos e sites com ofertas para 
estudantes, ou seja, quartos em casas, ou apartamentos ou casas divididos com mais 
estudantes). 
 
Veja os preços mais adiante. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Nada além do que se usa no dia a dia. As temperaturas não são tão severas (no inverno, 
peguei um mínimo de -10°C, média de 0°; como não venta muito, foi bem tranquilo, no 
entanto, no meu ano diziam que tinha pouca neve em comparação a outros anos) quando 
chegou o inverno, comprei uma jaqueta e botas para neve. Utensílios de cozinha, às vezes 
existem nas cozinhas, deixados estudantes anteriores, ou pode-se comprar e 
revender/repassar depois. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Gostei do elemento surpresa e ir descobrindo as coisas a seu tempo. Foi minha primeira 
viagem sozinho e primeira para o exterior. Dos preparativos acho que fiz todo o necessário 
antes da partida. 
 
Para a acomodação você pede uma reserva de vaga e espera um bom tempo, é um pouco 
angustiante não ter uma resposta, mas receberá bem antes da chegada. O suficiente pra ir 
atrás de outro lugar, em caso de indeferimento. 



 
Procurei muito sobre a questão contas antes, mas viajei sem uma decisão. Teria sido mais 
tranquilo se eu tivesse achado sobre os bancos que usei mais cedo. 
 
Talvez tivesse sido mais divertido ter estudado os básicos da língua, para lá estudar em uma 
turma mais avançada. Mas qualquer palavrinha de esloveno dita já causa um espanto bem 
legal em quem sabe que você não é de lá. Licença pro meu eu-linguista e pro meu ego 
leonino ficarem bem felizes. :) 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Para o visto do tipo D é necessário apenas um registro no órgão competente em até 90 dias 
de entrada no espaço Schengen. Se você for no começo do semestre terá um chá de cadeira 
na fila, pra então a pessoa pegar seu passaporte, digitar seus dados e do visto e falar 
"próximo!" (tem senha, então pode sair, dar uma volta e voltar depois se estiver muito 
longe). Se você estiver num dormitório, a faculdade comprova pra eles, agora, se estiver em 
outra acomodação, tem que levar um comprovante/contrato. 
Fora isso, sobra a "matrícula" na faculdade no reception day e/ou no departamento. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Abri duas contas digitais gratuitas (conta e cartão) para minha comodidade de transferir 
dinheiro do Brasil para lá. 
 
Se permitido, deixo recomendação com meus links promocionais, com ambos dá para pagar 
taxas de conversão bem baixas, mesmo em compras em outras moedas: 
 
N26 (ganha 10€ em conta): 
https://n26.com/r/joserobh4029 
 
TransferWise (ganha uma transferência livre de taxas): 
https://transferwise.com/a/joseh347 
 
A universidade sugere esses bancos locais, mas para abrir conta você precisará de um tax 
number (como o nosso CPF) emitido por um órgão do governo: 
https://www.uni-lj.si/study/information/bank-account 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Na recepção, os que não têm recebem um chip, que será necessário para ter acesso à 
comida subsidiada em restaurantes pela cidade. 

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? 
 
Precisei mandar o pedido de interesse em algum quarto com alguma antecedência. E fui 
aceito, a resposta demorou bastante. Um lugar fica garantido para que na chegada você 
escolha em qual dormitório ficar (havendo opções). Há vários dormitórios pela cidade, bem 
como as faculdades, já que não estão concentradas em um campus. 
 
Todos os quartos são para duas pessoas. O primeiro dormitório em que fiquei eram 
corredores com vários quartos e eram compartilhados os banheiros e as cozinhas. O 
segundo era apartament-like: dois quarto, ou seja, apenas 4 pessoas dividindo: banheiro e 
cozinha. 



Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Em Ljubljana só há ônibus como transporte público. O valor é de 1.20€ por viagem com 
integração. Ou, estudantes podem pagar 20€/mês, sem limite de uso. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, há um reception day bastante agradável e esclarecedor quanto a prazos, contatos, 
oportunidades, obrigações, rotinas etc. Estavam presentes as responsáveis pelos programas 
de intercâmbio da faculdade, professores e alunos locais e intercambistas. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Pode-se fazer uma matéria (vários níveis disponíveis) sem custo. Ou um curso, pago à parte, 
com mais dias semanais. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Havia uma lista de matérias oferecidas em inglês no site da faculdade. Selecionei algumas 
delas no processo de inscrição no edital da FFLCH. Chegando lá, desisti de uma ou outra, e 
escolhi outras junto à coordenadora do Departamento de Linguística Comparada. E é assim 
que fazemos matrículas, nas matérias, por meio dos departamentos. 
 
Não lembro de quantas semanas é o tempo para matrícula e/ou cancelamento, mas durou 
pelo menos umas três semanas. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Não há algo como um bandejão. Má há refeições subsidiadas, cerca de 22 mensais. 
Funciona assim, um restaurante se associa ao programa e oferece uma refeição completa 
por um teto de aproximadamente 4.5€. Na hora de pagar, é feita uma chamada pelo celular 
em uma máquina (por isso, a necessidade do chip) e apresenta-se um documento. E 
normalmente só aceitam o pagamento em dinheiro nessa modalidade. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Nenhuma. :) 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, onde todas as matérias ficavam registradas, as notas eram cadastradas. Lá há cerca de 
4 datas para fazer a avaliação da matéria, inclusive refazer mais vezes se quiser, para tal é 
preciso, porém, cadastrar-se nesse portal para a avaliação entre 20 e 5 dias antes da 
atividade. Há uma penalidade caso esteja inscrito e não compareça, mas não me lembro 
qual é. 
 
Quanto a essas oportunidades de mais datas de avaliações, nós, enquanto intercambistas 
semestrais, talvez tenhamos a possibilidade de escolha em só uma ou duas datas devido à 
curta janela de tempo. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
As matérias que cumpri em Linguística formal tiveram um grau de exigência razoável, nada 
impossível, eu ia às aulas e estudava pelo material indicado (sempre disponível online ou 
entregue em aula). As demais matérias foram de língua húngara e eslovena. 



 
Uma das matérias tinha atividades para entrega por e-mail toda semana, compondo a nota 
final. Noutras duas, foram ministradas atividades durante o semestre e uma prova final. As 
demais, apenas uma prova final. 
 
Em termos de comparação, na USP a exigência até agora me foi mais intensa tanto em 
conteúdo condensado por cada disciplina, quanto em avaliação. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
São designados "tutores" (alunos regulares da faculdade) para grupos de intercambistas na 
Faculdade. Eles ficam disponíveis para dúvidas o tempo todo, organizam atividades e uma 
ou duas viagens/semestre (bancadas pela faculdade). 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
As aulas foram ministradas em inglês (ou foram mescladas nas aulas de línguas que fiz), para 
mim foi tranquilo. 
Um dos professores começou com bastante clareza o curso, no entanto pareceu um pouco 
desorganizado com a sequência de aulas mais tarde, nada grave, mas foi um pouco 
frustrante. Outros colegas da turma também sentiram isso. Os demais professores tinham 
didática e entrosamento muito bons. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Apesar de ser um país da antiga Iugoslávia, os costumes (do dia-a-dia, não me refiro a 
tradições) são bastante familiares a ocidentais, grosso modo. Julgo que por causa da 
influência austríaca e, em menor grau, italiana. Ainda assim muitos eslovenos se veem/se 
dizem mais ligados a croatas e sérvios, por exemplo. 
 
Veganos terão muitas possibilidades para alimentação (restaurantes e ingredientes), em 
geral bastante acessíveis. 
 
As pessoas costumam ser bem educadas e amigáveis, a capital é bastante English-friendly, o 
que é bastante confortável. 
 
Pra quem sai de São Paulo é impossível não notar o quanto uma capital tem natureza 
espalhada por toda parte. Em 2016, ganharam o título de Capital Verde Europeia do ano. 
 
Não há uma grande quantidade de imigrantes (em geral são sérvios, croatas, bósnios, 
macedônios, italianos, por exemplo), mas não notei, nem ouvi sobre discriminações 
frequentes a religião, cor, nem orientação sexual. Entre os intercambistas, há uma sensação 
de sermos bem acolhidos pela população. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Sinceramente foi bastante tranquilo, socialmente, educacionalmente, legalmente. 
 
Financeiramente, fiz muitos cálculos, pois faria um curso na Hungria antes do intercâmbio 
em si, o que me deixou fora dois meses a mais, para todo esse tempo precisei de mais 
dinheiro do que o da bolsa; caso fosse apenas para a Eslovênia, sem considerar a passagem, 
a bolsa cobriria o custo essencial com uma folga razoável — claro que gastos extras vão 
variar a gosto do freguês. 
 



Consegui viajar bastante, inclusive para fora da área do visto, e não tive quaisquer 
problemas em fronteiras. As entrevistas, quando existiram, foram mínimas e em inglês. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, por exemplo, logo no começo há um city rally, competido em grupos liderados por um 
tutor, para explorar alguns pontos da cidade, conhecer um pincelada da história, colher 
pistas e chegar a um prêmio. A faculdade organiza e banca uma ou outra viagem, houve 
também um encontro de natal, filmes. 
 
Além disso, há a ESN que é uma instituição de estudantes (essa é a nível europeu), quando 
associado, há descontos em festas, atividades, viagens organizadas por eles próprios. A 
associação tem uma mensalidade, mas não é obrigatório participar, eu mesmo não achei 
que iria tirar muito proveito e não me associei. Se você pretende ir com mais frequência em 
baladas e se gostar das viagens deles é algo a se pensar! 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi a bolsa da FFLCH, de R$ 20 mil. 
 
Considerando apenas os gastos do período em que fiquei na Eslovênia, seria um valor bom 
pra se manter em todos os quesitos essenciais, se achar uma passagem com bom preço (< 
R$ 3 mil) acho que dá até pra incluir na bolsa. Em torno de ¼ da minha bolsa ficou em 
passagem, seguro viagem e visto. 
 
Outra variável muito importante para se ter em mente é a nossa moeda, que varia muito. 
No meu tempo fora, o euro começou a R$4.70 chegando a 5.00, mais tarde tornou a cair até 
4.20. Devido a essa flutuação difícil de prever, ainda mais por não-economistas, recomendo 
converter aos poucos. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Eu gastava entre 500 e 700€ por mês na Eslovênia. 
 
Alguns exemplos de preços: 
Dormitórios: 120~200€ 
(para o dormitório, foi necessário um caução de 300€ na chegada que é devolvido no check-
out) 
Refeição subsidiada: 0~5€ (cerca de 20 unidades mensais) 
A mesma refeição sem subsídio: 3~12€ 
Pizza grande: 7~12€ 
Ônibus: 1.2€/viagem; ou 20€/mês (estudante). 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Não, mas há uma organização que coordena trabalhos para estudantes, chamada Študentski 
servis. Será necessário um número EMŠO, que será entregue pela universidade na chegada, 
e um tax number (o nosso CPF), que deverá ser solicitado a um órgão específico. 

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? 
 



Explore os sites da universidade, para informações gerais e algumas matérias regularmente 
oferecidas, e também o da Filozofska fakulteta, para ver os departamentos de interesse e 
também o guia para alunos estrangeiros. Mande e-mail para os professores sem medo ou 
pro pessoal do International Office também. 
 
No Facebook, procure nos grupos de intercambistas por quem esteja cursando no momento 
ou por tutores, se quiser informações mais atualizadas ou outras opiniões. Normalmente os 
grupos têm o nome assim: "Erasmus Ljubljana ANO ESTAÇÃO by ESN". 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Eu tive bastante tempo de viajar por ter ido antes do intercâmbio para a Hungria fazer um 
curso de verão em Pécs, depois de um mês na Hungria tive ainda um mês e meio antes de 
começarem as aulas na Eslovênia, então, além de conhecer Budapeste, Pécs e outras 
cidades no sul do país, pude visitar vários países. Fiquei com uma amiga na República Tcheca 
por um tempo para economizar um pouco, de lá, visitei Berlim, três cidades na Holanda e 
Bruxelas, voltei pra Praga pegar minhas coisas e fui pra Ljubljana, tudo de Flixbus, acho que 
sou fã de carteirinha já. 
 
No meio do semestre, há lá também uma semana de folga com feriados, aproveitei e rumei 
sudeste, fui para Belgrado, Sófia e Sarajevo, infelizmente visitinhas de médico (2~3 dias). 
Virando uma ou outra noite no melhor estilo mochileiro dentro do ônibus para otimizar o 
tempo e economizar com hostel. (Apesar de que esses destinos são bastante baratos em 
relação a outros lugares da Europa). 
 
Na Itália, só fiz bate-voltas em Trieste (uma graça de cidade cheia de ladeiras, calma e com 
um porto bonito) e em Veneza (procura "caro" no dicionário e vai estar lá Veneza como 
exemplo de lugar caro, eu hem). 
 
E a última semana passei em Londres com o namoradinho esloveno. Metrópoles cliché né 
(do lado de Veneza na entrada de "caro" no dicionário), mas tem uma profusão de teatros, a 
vontade era ir um dia em cada, porém cadê dinheiros? 
 
Enfim, recomendo fortemente se programar para ir um tempo antes de começarem as aulas 
e/ou voltar um tempo depois de terminarem. Assim, dá pra aproveitar vários destinos, 
enquanto couber no orçamento. Tenha em mente que o semestre começa em outubro, 
então pode acabar concomitante com o começo das aulas na USP, como foi meu caso. 
Imagino que não se vá pra Europa o tempo todo, logo, quanto mais der pra conhecer, 
melhor, porque é sim fácil e relativamente barato viajar por lá. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Vou tentar ser bem conciso, vamos ver. 
 
A Eslovênia não é digamos tão "conhecida" por nossas paragens, mas, sobretudo a natureza 
é incrível. As montanhas do Triglav são uma ótima pedida pra quem se aventura no esqui. 
Trilhas curtindo o som da natureza, seguindo um rio não faltam. Os lagos em Bohinj, Zbilje, 
e, o mais famoso, Bled, são alguns dos vários no país. As cavernas de Postojna (Postojnske 
jame) são fantásticas, o castelo entalhado no meio da pedra não fica atrás (tem audioguide 
em português brasileiro :) ) e dá pra comprar um ingresso para as duas atrações com 



desconto. Eles têm também um mini litoral que foi o que sobrou do que a Itália e a Croácia 
pegaram. 
 
Não posso não mencionar todos os países de fronteira. O norte da Itália é acessado em 
poucas horas, assim como a Áustria. A Hungria, com suas festas agitadas, danças típicas, 
páprica, lago Balaton e Budapeste está logo ali. A Croácia está entre os destinos favoritos 
pra quem quer pegar uma praia, húngaros, tchecos, eslovenos, austríacos não deixam de 
dar um "pulinho" lá (riu? ha ha, era uma piada, explico: uma cidade litorânea da Croácia se 
chama Pula). Agora, se você curte o rolê histórico não dá pra pular os Bálcãs, Sarajevo e 
Belgrado exalam história.  
 
Visitei alguns desses países e recomendo ir de ônibus (principalmente pela empresa Flixbus 
que roda a Europa toda e para o qual é tranquilo achar uns cupoms de 10~50% de desconto 
por aí) ou trem. O aeroporto de Ljubljana é super renegado, coitado, tem voos pra todo 
canto sim, entretanto é bem difícil achar os famosos voos baratos europeus, o único que 
consegui pagar pouquíssimo foi para Londres (Luton). Se quiser ir pra uns lugares mais 
distantes e estiver sem tempo de ir de busão, olha os aeroportos de Trieste, Veneza e Graz, 
talvez ache preços melhores, porque é rápido e fácil de chegar neles. 

 


