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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Escolhi a Roma Tre após conversar com intercambistas que tinham estudado lá e gostado da 
experiência. Também preferi ficar na capital em vez de ir para uma cidade menor onde 
locomoção pudesse ser mais difícil ou o clima mais extremo. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, os funcionários do Escritório de Mobilidade Internacional nos enviaram nossos 
números de matrícula e credenciais para acessar o site da universidade assim que chegamos 
e depois disso foi só seguir as instruções. 

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? 
 
Foi fácil. Não, não foi necessário. Não. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Eu usava somente o site TransferWise pois é seguro e é o que cobra menos taxas. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim. Acho que o melhor a se fazer é procurar em um site como 
https://www.comparaonline.com.br/seguro-viagem ou https://www.segurospromo.com.br/ 
(foi através desse que contratei meu seguro). Às vezes um seguro mais caro pode não cobrir 
algo que um mais barato cobre, como dentista, fisioterapia e etc., então é bom prestar 
atenção nisso. Eu não recomendo ir para a Itália somente com o Formulário IB-2, que 
permite que cidadãos brasileiros utilizem o sistema de saúde pagando mesmo que um 
cidadão italiano, porque para poder de fato utilizar esse serviço é preciso ter em mãos o 
permesso di soggiorno (permissão de residência), que normalmente demora no mínimo seis 
meses para ficar pronto. Caso a pessoa que tem o IB-2 precise ir ao hospital antes desse 
período eles simplesmente se recusarão a atendê-la. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Sim. Sites como Google Voos e Decolar.com mostram os valores das passagens em datas 
próximas das pretendidas, e às vezes a diferença de um ou dois dias pode alterar bastante 
os preços. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 



Contratei por conta própria. Na Itália as moradias estudantis são administradas pelo 
governo de cada região e geralmente é preciso esperar mais de um ano para se conseguir 
uma vaga em Roma. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Roupas pesadas de inverno. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Estudado mais italiano. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Sim, o permesso di soggiorno. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim. Sim, eles só pediram o passaporte e o contrato ficou pronto em dez minutos. 

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 costuma atrasar bastante, principalmente os ônibus. Não. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, o "Welcome Day". 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Sim, ofereceu um curso de italiano para estrangeiros. O primeiro semestre cursado é 
gratuito, a partir do segundo se deve pagar uma taxa de 100 euros. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Não, não foi possível assistir as aulas antes de me matricular. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. Não era caro, mas a questão é que os italianos e europeus pagam um valor e os 
intercambistas de outros continentes pagam o dobro, e por causa disso para nós acaba 
ficando mais barato comer em outros restaurantes. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 

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



Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
A relação com os professores era um pouco mais formal, mas eles foram todos muito 
prestativos. A carga de leitura costumava ser grande. Os professores foram exigentes mas 
bastante compreensivos. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Sim, mas é organizado pelo Erasmus Student Network, um grupo de alunos que recepciona 
os intercambistas. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Um pouco, no início. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Bastante complicada no começo, mas com o tempo se tornou mais fácil. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
A língua. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, o Erasmus Student Network organiza várias, como tours pela cidade, encontros 
semanais, language tandems e até viagens. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim. Não, Roma é uma cidade cara. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
700 euros. 

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. O Vaticano, o Coliseu, a Villa e a Galleria Borghese, a Bocca della Verità, Piazza Venezia, 
Piazza Navona, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Foro Romano. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
A Villa D'Este e a Villa Adriana que ficam em Tivoli, uma cidade que fica bem perto de Roma. 

 


