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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Não queria ir para uma cidade grande, nem uma cidade muito pequena. Nesse 
sentido, Lyon me pareceu a escolha perfeita. 
Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não. 

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? 
 
Não precisei viajar. Fui ao Consulado de SP e entreguei os docs. O único problema foi que 
quem recebeu bolsa não deveria pagar a taxa de visto, mas chegando lá a atendente me 
informou que isso só valia para bolsas CApes. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Bem complicado, pois nem todos os bancos aceitam abertura de conta para quem fica 
apenas dois meses. Usei a conta de um amigo e recebi dinheiro do Brasil por ela. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Saí do Brasil com o seguro do meu cartão de crédito que valeu por 31 dias. Lá fiz um seguro 
no site da Asssit Card do Brasil. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Fui com milhas do meu cartão de crédito, mas os valores nessa época são altíssimos, já que 
é considerada alta temporada. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Ofereceu no Crous, moradia estudantil da França. À época, paguei 265 euros mensais, mais 
várias txs. Meu quarto era individual com banheiro individual e cozinha coletiva. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Levei mais do que precisava, até pq acabei comprando coisas lá. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Talvez a questão bancária. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 



 
Não. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Como disse, usei de um amigo, mas tentei abrir e acabei desistindo. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim. Comprei um chip da Free. Fiz um plano por prazo indeterminado e para cancelar, 
encaminhei carta via correio e foi rapidamente cancelado. A operadora oferece 100 Gb de 
internet e ligações ilimitadas. É excelente. Custou à época, 10 euros pelo chip e 20 
euros/mensais. 

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? 
 
Não tive desconto devido a idade, mas até 26 anos há descontos e passes mensais. Não sei 
como funciona, pois não utilizei. O passe dura por 1h e vc pode pegar ônibus e metrô à 
vontade por esse período. Às vezes entram fiscais que pedem o passe para verificar se vc 
pagou e se está dentro do prazo. Em caso negativo, vc recebe uma multa e passa a maior 
vergonha na frente de todo mundo que está no transporte e vê que vc está sendo multado. 
Não aconteceu comigo, mas presenciei várias vezes inclusive uma briga que parou o ônibus. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, que atendeu a todos os intercambistas num auditório. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Curso gratuito optativo chamado SLM. Vc pode optar por receber ou não nota e crédito por 
ele. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Sim. Vc assiste e depois decide. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. Custava 3,25 euros. Se vc cozinhar na moradia pode sair mais barato ou a mesma coisa, 
depende do que cozinhar. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Sim. Umas 3 txs, uma de reserva, outra não entendi até hj pq e a terceira, que não lembro, 
mas são valores altos, em torno de 300 euros ou mais, além de ser obrigatório fazer um 
seguro. 

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 exigência só foi grande no SLM. As demais disciplinas que escolhi não exigiram muito. O 
semestre dura bem pouco se comparado com o Brasil. 

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

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Com o idioma, sim. Não nas aulas, mas na vida cotidiana. O francês acadêmico é muito 
diferente do francês da vida real. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Muitas vezes me senti um ET. Me senti amparada por ter um amigo brasileiro comigo e por 
ter conhecido outras poucas pessoas que falavam português. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
A língua e os costumes franceses. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
Sim, mas são duas ou três viagens apenas. Não fiz nenhuma delas. Não achei pertinente. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, da Aucani. Apenas para moradia, alimentação e transporte, sim. Não dá para conhecer 
a fundo as redondezas e nem frequentar os mesmos lugares que os franceses frequentam. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Mais de 500 euros por mês sem conta os seguros. 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
Sim. Dei aula de português numa escola. 

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? 
 
Levar mais dinheiro do que vc acha que vai gastar. Fazer sua pp comida, estudar muito e 
frequentar um curso exclusivo para alunos estrangeiros (acho que tem tx única de 60 euros) 
durante todo o intercâmbio. Levar seus pps remédios daqui. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, visitei alguns locais na França mesmo. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Andar à pé pela cidade para tentar entender a rotina francesa e ter estômago para comer 
uma comida muito diferente da nossa. 

 


