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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Pelas matérias ofertadas e custo de vida. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não muito fácil, mas possível. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Não muito. Dá um pouco de trabalho. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Não viajei, nem traduzi documento. Aparentemente é necessário traduzir caso o Consulado 
dê o visto de estudante e você queira pedir ajuda da CAF na França etc. Mas é algo para ser 
feito lá. Meu visto era provisório, então não precisei, infelizmente. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Fiz conta no N26 (um banco digital, muito fácil de mexer) e transferi tudo pelo TransferWise. 
Aqui eu tenho conta no Nubank (que também é digital). Acho que ajuda muito ter um banco 
que não cobre transferência e seja rápido nos processos. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Contratei só pelo primeiro mês. A França dá isso depois pros estudantes. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Pesquisa no Google Flights. Não comprei a passagem de volta também, o que foi 
interessante já que fiquei (depois que as aulas acabaram) enquanto meu dinheiro durou. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Fiquei em moradia estudantil. Tinha um quarto e um banheiro para mim e compartilhava a 
cozinha. 270 euros por mês. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Roupa de frio E de calor (eu só levei de frio). Tênis confortável.  

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Comprado um tênis confortável. 

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



Não. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não. Abri depois pelo N26, que é um banco alemão até. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim. Pela Free. Bem fácil, só chato de cancelar, já que, como tudo na França, deve ser feito 
por carta. 

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? 
 
A universidade fez tudo basicamente. Eu só me mudei. A minha era bem perto da 
universidade, mas em Lyon tem residências que ficam consideravelmente longe. Eu fiquei o 
primeiro mês por conta própria também, pois eles disponibilizaram os quartos a partir do 
segundo mês. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Muito eficiente (saudades!). Sim, pagava 31 euros por mês e usava à vontade. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim. Inclusive nós temos que estar em Lyon um mês antes do início das aulas pra essa 
reunião. O que acaba sendo um gasto de dinheiro meio desnecessário no primeiro mês. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Sim, gratuito. O SLM. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Sim, mas isso pode dar problema. Tem professores que não aceitam você chegar na terceira 
aula, por exemplo, e você tem que simplesmente desistir. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. É por um sistema de pontos. Não lembro muito bem, mas acho que 5 pontos (que dava 
pra comer bem) custa 2,60 euros. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não, porque meu visto era provisório. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, pelo site da Lyon 2. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Acredito que a USP seja mais difícil. A maior dificuldade é a língua, na hora de escrever etc, 
mas dá pra levar facilmente. 

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

ADAPTAÇÃO 



Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não, mas porque faço Letras e já tenho aulas assim na FFLCH. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
No início é difícil, mas depois dá vontade de continuar lá. Os franceses são bem diferentes 
da gente, bem fechados etc. Depois de um tempo acostuma. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Custo de vida na França (BEM caro) e os franceses em si. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, mas não fui. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Não recebi, mas levei o valor da bolsa e consegui sobreviver. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Eu economizei muito, gastava o valor da moradia e do transporte (aprox. 300 euros) e pra 
comer. 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Infelizmente não pude, pois meu visto era provisório. 

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? 
 
Não sei muito bem, depende do foco da pessoa. Mas eu gostei muito de viajar durante o 
período. É barato, então dá pra aproveitar muito. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim. Durante o semestre tive duas semanas de férias, uma em fevereiro e outra em abril. E 
lá o semestre acaba bem cedo também, dá tempo de ver muita coisa. Recomendo muito o 
sul da França, é lindo demaisss. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Suba uma montanha. Com cautela. Indico Grenoble. 

 


