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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 Université Lumière Lyon 2 motivado por depoimentos de colegas do curso 
de Letras que haviam estudado lá e que voltaram muito satisfeitos com as 
disciplinas cursadas. Outro motivo de escolha foi o fato de a Universidade se 
localizar em uma cidade grande, no entanto, bem mais tranquila que a capital. Tive, 
assim, todo o acesso à cultura, vivendo em um ambiente muito calmo e propício 
para a reflexão e estudo. 
Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Extremamente fácil visto que o Departamento de Relações Internacionais da Lyon 2 é muito 
eficiente e fornece aos alunos muito material de apoio. Além disso, eles estão sempre 
disponíveis para o esclarecimento de dúvidas. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
À primeira vista pode parecer um pouco complicado, no entanto, após leitura do material 
de apoio fornecido pelo Dpto. de Relações Internacionais, o acesso se torna bastante 
simples. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Eu moro em São Paulo, logo fui ao consulado situado na Avenida Paulista. Não foi exigida a 
tradução de nenhum documento. Como fui sem bolsa de estudos, o que aconselho é seguir 
à risca as exigências documentais presentes no site do consulado, pois a carência de 
qualquer documento pode exigir o retorno no dia seguinte. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Sempre utilizo a casa de câmbio GetMoney por considerar que suas tarifas são mais em 
conta. Uma vez na França e com a conta bancária aberta, recomendo o uso do site 
Transferwise para a transferência de dinheiro: o site é seguro, rápido e trabalha com taxas 
menores do que as de casas de câmbio. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Como já passei dos 28 anos e não posso mais adquirir a Securité Sociale francesa, eu 
contratei um seguro viagem por todo o período que passei na França (6 meses). Gosto 
principalmente da seguradora Assist Card, pois já tive de usá-la na França e tudo correu 
muito bem. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Sempre compro as passagens no recurso de viagens do Google. No entanto, por se tratar de 
bilhetes ida e volta de longa duração, acho difícil conseguir um desconto significativo. 



Lembro-me que na época paguei 4.500 reais em uma viagem do dia 31 de dezembro de 
2017 até 28 de junho de 2018. Considero um valor muito alto, todavia, não consegui nada 
abaixo deste preço. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade ofereceu um quarto com banheiro em uma residência estudantil do governo 
(Crous) muito confortável e bem localizada. O valor do aluguel foi de 268 euros + depósito 
de garantia e outras taxas. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Considero essencial sempre levar lençol, fronha, toalha, um prato, copo, talheres, pois ao 
chegarmos no local de acomodação geralmente não encontramos nada disso. Assim, para se 
instalar com mais conforto nos primeiros dias, esses itens são fundamentais. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Gostaria de ter ido ao dentista, pois após alguns dias na França, descobri uma cárie que me 
custou alguns euros para tratar. Portanto, dentista e checkup médico podem ser muito 
úteis. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Não. Acredito que este seja um procedimento para quem vai com bolsa de estudos. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, é muito importante abrir a conta bancária para poder não somente guardar seu 
dinheiro, mas também ter acesso ao cartão de débito que facilita muito a vida. É preciso ter 
em mente, contudo, que fica mais fácil abrir uma conta após ter um comprovante de 
residência e de inscrição na universidade. Recomento o banco BNP Paribas por apresentar 
um processo mais simples. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Facílimo. Basta ir a uma loja chamada Free com um cartão de crédito e comprar seu chip 
numa máquina. Você já sai com número de telefone e internet de alta velocidade. O valor 
mensal gira em torno de 20 euros. 

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? 
 
Já tinha fechado no Brasil. Como dito em uma questão anterior, a própria Universidade 
oferece um quarto com banheiro em uma residência universitária. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Os estudantes menores de 28 anos geralmente têm. Como já ultrapassei esta idade, tive de 
pagar a tarifa cheia. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim. Alguns dias antes do início das aulas, o Dpto. de Relações Internacionais realizou uma 
reunião com todos os alunos intercambistas, explicando todos os detalhes do intercâmbio e 
tirando todas as possíveis dúvidas. 

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



 
Sim. Um ótimo curso semestral de francês totalmente grátis. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Não, pois eu já sabia exatamente o que queria cursar. No entanto, a universidade ofereceu a 
possibilidade de os alunos assistirem a todas as aulas que quisessem e realizarem a 
matrícula apenas após um mês. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. Conheci no mínimo três restaurantes universitárias espalhados pela cidade. O preço era 
bastante acessível (apenas 3,5 euros) 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não.  

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, ao sistema da Universidade, onde era possível acessar informações como presença, 
notas, horários, etc. 

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 da Université Lumière Lyon 2 não poderia ter sido melhor. 
Como concentrei minhas disciplinas no Departamento de Língua Portuguesa, os professores 
falavam português e, inclusive, cheguei a ter uma professora brasileira. O grau de exigência 
em Lyon foi menor do que na USP. Geralmente nos são exigidos pequenos trabalhos ou 
provas ao longo do semestre, mas nada realmente complexo. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não conheci um programa similar. Todavia, o Departamento de Língua Portuguesa oferece 
aos intercambistas a possibilidade de encontrar alunos franceses e ajudá-los no aprendizado 
de português. Esses encontros valem créditos, contudo, não sei se eles são considerados na 
USP. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Felizmente cheguei à França com um bom nível de francês, de modo que não tive 
dificuldade em acompanhar as aulas. O que recomendo sempre é tentar estudar o máximo 
possível nos meses que precedem o intercâmbio para chegar na França com um nível que 
não lhe cause problemas de compreensão. Esse estudo deve se basear principalmente no 
contato com a língua usada no cotidiano. Vídeos de programas de televisão franceses, de 
youtube, filmes, etc. podem ajudar muito. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
A adaptação sempre é um desafio. Os franceses são um pouco mais fechados e podem 
parecer ríspidos em alguns momentos. Todavia, ao longo do tempo vamos entendendo que 
essa rispidez é realmente um traço cultural/social e não significa exatamente uma grosseira 
contra você. No mais, confesso que tive um pouco de dificuldade em me adaptar à culinária 
local, mas esta é uma característica realmente muito particular. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 



Penso que as maiores dificuldades foram as interações com as pessoas, por isso que ressalto 
a necessidade de estudar bastante a língua francesa. Uma simples abertura de conta 
bancária pode ser muito complexa caso não domine o idioma. No que se refere à solidão e 
saudade, algo que pode angustiar o candidato de intercâmbio, eu garanto que estes 6 
meses passam velozmente, portanto, o importante é tratar de aproveitar cada minuto dessa 
experiência que marcará para sempre a vida de quem a vivenciar. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
Não conheci nenhuma atividade de integração a não ser aquela de encontros com alunos 
franceses para a prática de português. Todavia, acredito que haja outras atividades de 
integração com a qual não tive contato. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Não recebi bolsa. 
Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Gastei cerca de 768 euros mensais (268 com moradia e 500 euros com outros gastos, 
incluindo alimentação, transporte, livros, etc.). 

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? 
 
O mais importante é garantir uma média ponderada alta e evitar qualquer reprovação. Além 
disso, estudar com vigor a língua francesa e obter um certificado de nível B2 são ações 
essenciais. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim. Inclusive, para isso, recomendo não se matricular em mais do que 4 disciplinas, pois é 
preciso lembrar que o intercâmbio também é uma oportunidade de enriquecer seus 
conhecimentos fora da Universidade. Cada visita a museus, passeios em outras cidades e 
mesmo outros países lhe proporcionam conhecimentos inestimáveis. No meu caso, visitei 
algumas cidades próximas de Lyon, como Marseille e Nice. E também Genebra, na Suíça. 
Além de ter viajado para Espanha e Portugal. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Recomendo a visita ao litoral sul da França (Côte d'Azur) pela beleza incomparável e 
passeios de um dia a cidades próximas de onde estuda. As passagens de ônibus são 
geralmente muito mais baratas que as de trem e lhe permitem conhecer todo o país. 

 


