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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Menor custo de vida de todas as cidades pesquisadas. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, a universidade disponibiliza vários programas com as disciplinas oferecidas. 

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? 
 
O processo de visto foi um tormento, precisei apresentar uma imensidão de documentos 
adicionalmente exigidos pelo consulado. A tradução da certidão de nascimento foi 
necessária somente para registrar-me nas entidades francesas para conseguir bolsa 
moradia. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Fui com pouco dinheiro em moeda local. Depois que fiz minha conta bancária, consegui 
enviar dinheiro da minha conta do Brasil para a conta francesa a partir do aplicativo 
Transferwise. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, pois eu tinha mais de 25 anos. Para pessoas com menos de 26 anos, não sugiro que 
faça pois tem toda a cobertura pelo governo francês. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Comprei passagem pela Air France utilizando um programa que beneficia estudantes com 
carta de convite para estudar na França. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Contratei a moradia por conta própria através do site Appartager pois a moradia oferecida 
pela faculdade era cara. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Sugiro levar a menor quantidade de bagagem possive. Indico levar como livro um dicionário 
pois irá utilizá-lo nas provas da faculdade. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Ter me preparado melhor a nivel de lígua francesa. 



CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Sim, vários registros com burocrácias intermináveis. A faculdade francesa indicou o que eu 
deveria fazer. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, mas não foi fácil. Primeiro é necessário uma conta bancária local e um comprovante de 
residencia. 

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? 
 
Morei com amigos que habitavam em uma cidade proxima na primeira semana. Em seguida 
me mudei para uma casa longe da faculdade, porém em um ponto estratégico proximo a 
uma estação de trem. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Acime de 25 anos (o meu caso) não há desconto algum. Usei bicicleta plublica pois era o 
meio mais barato de locomoção. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Várias reuniões, porém há tantas regras, burocracias, cronogramas, inscrições e formulários 
a preencher que os estudantes ficam perdidos sem excessão. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
A universidade ofereceu curso de francês. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Podemos assistir as matérias que desejarmos durante as 3 primeiras semanas. Na quarta 
semana é preciso escolher as matérias que cursaremos definitivamente para o semestre e 
em seguida fazer as alterações que forem necessárias considerando os cursos desejados 
durante a assinatura do contrato inicial de estudos. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. O valor é acessível porém burocrático para a ativação de conta. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Sim, 90 euros por semenstre mais seguro obrigatório de 16 euros por semestre. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, a universidade disponibilizava um sistema que tinha funcionalidades limitadas para 
intercambistas mas oferecia mesmo assim. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 



Ótima relação com professores. Provas extremamente difíceis. Poucos professores levam 
em consideração o fato de sermos intercambistas. Boa parte nos trata como alunos da casa, 
nestes casos o nível de sucesso nas provas é baixo a menos que você tenha um nível de 
língua estrangeira nativo. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Sim, um programa similar. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não tive dificuldade em acompanhar as aulas. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Excelente. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Nível de exigência das provas e desvalorização do Real em relação ao Euro. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, várias atividades são propostas principalmente no inicio de cada semestre. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi uma bolsa moradia do governo francês somente de 30% do valor do aluguel. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
600 euros por mês, considerando uma vida simples e sem regalias. 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Sim, trabalhei como barman em um restaurante. 

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? 
 
Meu único conselho é de terem realmente um bom nível de francês. Caso contrário, estude 
mais até alcança-lo para depois fazer o intercambio. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Tive tempo livre mas não tive dinheiro suficiente. Consegui visitar alguns lugares com a 
ajuda de amigos. Porém fiquei muito decepcionado com a imensa quantidade de alunos que 
ganham bolsa com dinheiro de sobra e gastam esse dinheiro todo viajando e reprovam nas 
matérias da faculdade. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Visite a região de onde mora, os franceses dão muito valor para sua região natal. 

 


