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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
As opções eram limitadas, Roma e Siena, e pensei que seria melhor viver em uma cidade 
pequena para ter uma experiência diferente, já que no Brasil eu moro numa metrópole. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, foi fácil. Todas as informações estavam disponíveis no site da universidade 

O site da universidade é intuitivo? 
 
O site da universidade é bastante útil e fácil de usar, não tive problemas para encontrar 
informações 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Não tive que traduzir nenhum documento ou viajar para outro estado, apenas compareci no 
Consulado Italiano de São Paulo, na Avenida Paulista. Depois de algumas horas, saí com o 
visto no mesmo dia. Mas antes é necessário entrar no site, fazer um agendamento, imprimir 
e preencher um formulário. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Entrei em contato com meu banco, o Banco do Brasil, e fiz meu cartão pré pago Visa Travel 
Money, que pode ser administrado pelo app do celular. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Na verdade, existem acordos entre Brasil e Portugal e Brasil e Itália que, se você é 
contribuinte do INSS, mesmo voluntariamente, como no caso dos intercambistas, você tem 
acesso à saúde pública do país. Então, além de começar a pagar o INSS, você também deve 
entregar e depois retirar a documentação oficial no Ministério da Saúde 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Não exatamente. Eu acompanhava o preço das passagens toda semana e decidi comprar 
com um pouco mais de 2 meses de antecedência pelo Google Flights, online 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Eu contratei por conta própria. Grupos de Facebook são o meio mais fácil de encontrar 
residência 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
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Levei uma mala grande, uma pequena e uma mochila. Levei poucas roupas, porque fiz 
compras enquanto estive lá. Não vale a pena levar roupas de inverno daqui, pois além de 
ocupar muito espaço na mala, não são tão resistentes 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Não, mas é importante aproveitar o tempo com a família e amigos! 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Sim, mas não assim que cheguei. Na Itália, é necessário solicitar o Permesso di Soggiorno. O 
agendamento é feito nos Correios e as própria secretária da Universidade dá as instruções 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, mas foi tudo simples, gratuito e fácil de fazer. Eu abri a conta para pagar o aluguel e 
fazer transferências 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, muito fácil. Pré pago, direto na loja 

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? 
 
Eu morei com outras estudantes num apartamento. Encontrei o lugar num grupo do 
Facebook e falei diretamente com a proprietária 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Usei pouco o transporte público, a cidade era pequena 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Não, nenhuma reunião, cada um por si. Me comuniquei com a secretária da universidade 
por email diversas vezes 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
A UNISI oferecia curso de língua italiana, a UNISTRASI não 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
A presença é opcional, mas a matrícula foi tranquila. O procedimento é online e pode 
assistir antes de se matricular 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim, dois bandejões pela cidade. Menos de 5 euros 

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. 



 
As provas são um pouco difíceis, pois são todas orais e feitas diretamente com o professor. 
 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não que eu saiba 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
No início, sim. Mas depois me habituei e as coisas fluíram melhor 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Demorou um pouco menos de um mês para eu conhecer pessoas, começar a frequentar 
festas e viver a cidade. Recomendo que entrem em contato com o grupo Erasmus 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Lidar com burocracias tipo aluguel, correio, banco... 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Não, apenas algumas atividades são organizadas pelos próprios alunos 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Não recebi bolsa, fui com minhas próprias economias 
Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Cerca de 300 euros por mês, sem contar o aluguel 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
Não, nenhuma.  

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? 
 
O principal: é melhor viajar de ônibus do que de trem, é mais barato 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, viagem muito, dentro e fora da Itália. É só uma questão de organização 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Recomendo que visitem cidades pequenas e próximas a Siena, como uma road trip, se 
possível. É possível conhecer vários lugares em um só dia e experimentar os mais diversos 
tipos de gelato! 

 


