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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Tinha vontade de estudar em Roma, e havia duas opções. Estava desacreditado que 
conseguiria vaga para La Sapienza, mas, por outro lado, Roma Tre me pareceu uma 
faculdade muito moderna e promissora. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não. Os sites das universidade italianas são pouquíssimo intuitivos. 

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? 
 
Foi tranquilo, mas relativamente demorado. Em posse dos documentos necessários, como o 
aceite da universidade estrangeira principalmente, só precisei pagar uma taxa um pouco 
alta (algo em torno de 250 reais, mais ou menos). O atendimento foi um pouco indelicado, 
porém sem complicações. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Abri uma conta digital de um banco alemão sem taxas, através do qual eu fazia 
transferência pelo aplicativo TransferWise. Era bem simples: eu pagava via boleto (pelo 
banking de minha conta Caixa no Brasil) o valor requisitado em reais, e num intervalo de um 
ou dois dias o equivalente em euros era depositado na minha conta de lá. Eu podia sacar o 
dinheiro ou utilizar o cartão como débito. Este cartão foi enviado para o endereço de um 
contato meu que morava lá, em duas semanas após ter aberto a conta. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, contratei. A AssistCard foi a seguradora mais barata que eu encontrei, mas creio ser 
possível "chorar" para outras prestadoras de serviço. Basta que o seguro cobre o mínimo de 
despesas potenciais para o período de 6 meses (no meu caso). 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Sim, eu pesquisei por sites de repasse de milhas, como o "123 milhas", "maxmilhas" e 
"skyscanner". 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Tive que contratar por conta própria. Encontrei um site de aluguel estudantil chamado 
"Uniplaces", porém tive alguns problemas burocráticos, e o local não atendeu muito bem às 
expectativas. Sugiro a quem for procurar contatos por lá que possam oferecer, ainda que 



provisoriamente, e já estando na cidade procurar por um alojamento, para que assim não se 
arrependa de contratos que não valham a pena. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Foi bem fácil. O essencial depende de basicamente duas coisas: os climas que se vai 
enfrentar na cidade destino (é muito importante estar bem seguro e pesquisar bem essa 
questão), e o período que a pessoa vai ficar. Minha estratégia foi baixar algo como 5 
checklists de viagens longas, identificar padrões nelas sobre o que levar, e tirei disso o 
essencial. Contra-indico levar o que for muito supérfluo, pois inevitavelmente a pessoa 
acaba comprando coisas pra usar ou trazer de lá, então a mala mais cheia na volta é muito 
provável. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Viajar NO BRASIL. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Sim. Tive que requerer uma permissão de moradia ("Permesso di soggiorno") em uma 
agência postal de Roma: envolve taxas, e, embora seja quase impossível alguém te pedir 
esse documento, é bom ter por prevenção, especialmente se desejar viajar também em 
países vizinhos. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não, pois já tinha aberto previamente. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, foi bem fácil. Na Itália, as opções são várias e muito acessíveis. Indico a Vodafone ou a 
própria Tim, que é italiana e, surpreendentemente, oferece bons serviços e boa cobertura 
lá. 

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 em Roma é caótico! A cidade é pequena, mas o mapa de metrôs não 
cobre quase nada, senão alguns pontos mais característicos. Para adentrar em outros 
pontos, é preciso depender de ônibus, que têm péssima frequência e horários. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, houve uma recepção de estudantes, mas foi bem frustrante, pois foi clara a preferência 
e maior atenção aos alunos do programa "Erasmus" (intercâmbio exclusivamente europeu). 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Possuía, porém o valor não era acessível para alunos não-europeus; sim, infelizmente, havia 
uma diferença de valor ALTÍSSIMA para alunos europeus e não-europeus. 

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



Não. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim, tinha. Havia um portal de estudante estrangeiro ("Portale dello studente"), no qual eu 
pude conferir a situação de empréstimos de livros, consultar meus resultados finais e ter 
acesso ao meu boletim. 

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. 
 
A exigência em relação a presença e trabalhos na Itália é incomparavelmente menor do que 
a que temos na USP. A dificuldade da prova está em seu formato: todos os cursos preveem 
um exame oral, o que é muito diferente da maneira como nós, alunos brasileiros, 
entendemos por avaliação. Isso transforma o estilo de estudos preparatórios, especialmente 
para quem ainda está aprendendo a língua. O que compensou muito foi a compreensão, 
gentileza e paciência dos professores. É necessário o uso de um certo nível de formalidade 
no nível da língua, porém eles sempre foram muito atenciosos e prestativos em fazer-se 
entender e compreender minhas questões ou contribuições nas aulas. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não que eu tenha tomado conhecimento. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não muita, pois o nível de italiano com o qual fui era razoável para captar a ideia principal 
de qualquer discurso. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Foi difícil. Eu diria que não consegui me adaptar muito bem, pelo menos com a cultura e a 
sociedade italiana. Morei com outros estrangeiros e me dei muito melhor com eles do que 
com qualquer outro italiano que tenha feito contato. A alimentação italiana, embora seja 
apetitosa, é enjoativa e bem pouco diversificada em relação à brasileira, então senti 
bastante falta. No nível social, senti uma velada xenofobia algumas vezes, e um ar de 
comiseração em outras. Talvez tenha tido pouca sorte com as pessoas que contatei. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Conciliar a vida estudantil com a vida doméstica. Eu morava relativamente próximo à 
faculdade, mas os horários das aulas foram muito inconvenientes com os horários de 
refeição. Então era quase forçoso estar em casa cozinhando ou preparando algo para 
comer, o que impossibilitava minha permanência nos ambientes da universidade. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
A universidade em si não. Os alunos Erasmus são bem acolhidos pelos outros alunos, mas é 
algo exclusivo. 



CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, recebi bolsa mérito pela USP. Ela foi suficiente, mas exigiu bastante inteligência 
financeira de minha parte, porque Roma é caríssima. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Em torno de 500 euros. Algo como 2400 reais. 

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 integrar-se em ambientes que não apenas o universitário. Há ofertas várias na 
cidade de Roma, como esporte e cultura, e deve meter a cara para conversar com as 
pessoas e fazer bons contatos. Isso amplia não apenas o grau de adaptação, como também 
o potencial de aproveitamento dos locais oferecidos pela cidade. Não deixe de viajar no 
começo do semestre, com medo de gastos, como eu fiz. Parte de minha experiência foi 
perdida na pilha de guardar dinheiro para viajar depois (o que acabou não rolando por causa 
das provas). Voltei com dinheiro mas com um check in vergonhoso de locais que eu poderia 
ter conhecido lá. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, todos os locais possíveis de Roma ou cidades próximas. Os mais clássicos, como 
Coliseu, Vaticano, Panteão e Circo Massimo, até outros de interesse pessoal, como as 
muitas outras basílicas e cidades medievais como Viterbo. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Vá para o Sul da Itália, se conseguir! Especialmente, Sicilia! 

 


