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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Eu já tinha certeza que meu intercâmbio seria na França, então, a escolha da universidade 
se deu através da grade curricular que mais agregaria à minha pesquisa. Nanterre tinha 
várias matérias relacionadas à linguística computacional, o que ajudou. Além disso, 
Nanterre fica há 40 minutos de Paris, o que, pra mim, seria ótimo culturalmente falando. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, tudo estava especificado no site da universidade 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Bastante. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
O processo em si, é simples. Só temos que levar os documentos necessários e comprovar 
nossa renda, caso formos sem bolsa. O maior problema é o custo envolvido. No caso da 
França, temos que, primeiro, enviar nossa candidatura para o Campus France, que custa 520 
reais. O visto, é por volta de 300. Outra coisa que complica é a grosseria das atendentes do 
consulado, mas isso é algo que dá pra relevar. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Abri uma conta no banco BNP Paribas e, por sorte, fui atendido por uma funcionária muito 
simpática que me ajudou muito. Para o envio de dinheiro, eu utilizava o aplicativo 
transferwise, que facilita o processo e tem uma taxa de câmbio menor. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, mas como não precisei utilizá-lo, não sei se de fato recomendo. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Sim, na CI Intercâmbios, ao comprovar que você é estudante, temos desconto. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Fiquei na Residência Estudantil da própria faculdade. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Eu pensei em uma viagem de 15 dias e multipliquei por 4. rs Dessa forma levei roupas o 
suficiente, apesar de ter que comprar casacos mais fortes lá para aguentar o frio. Também 
levei itens de higiene como shampoo, sabonete e etc para não gastar dinheiro com isso lá. 



Lençol, fronha e cobertas também foram importantes, apesar de ter comprado meu 
travesseiro lá. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Não. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Ao passar pela imigração, tive uma pequena conversa com o funcionário, mas só. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, era um documento necessário para pegar as chaves da residência. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, na Free da Madeleine. Muito fácil e rápido de adquirir. 10 euros pra comprar o chip e 
10 euros por mês para 60 gigas de internet que funcionava na Europa Inteira. 

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? 
 
Era ótimo. Tinha o Navigo que era uma espécie de bilhete único: 35 euros mensais e eu 
podia pegar quantos ônibus, metro, trens que eu quisesse durante o mês. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim.  

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

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Era presencial, tinha que ir até a secretaria para se matricular e eu podia assistir a primeira 
semana de aulas antes de escolher. Apesar de ter tido problemas com a matrícula - no final 
do semestre duas matérias ainda não constavam no meu sistema - foi um processo bem 
tranquilo. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim, 3.25 a refeição, porém, super completa: entrada, prato principal, iogurte, sobremesa, 
pão e água. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Só para ter acesso ao Centro Esportivo. 

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. 



Eu não tive muita dificuldade em relação a isso. Senti que o nível exigido era bem menor do 
que estamos acostumados na USP. Não tinham muitos textos pra ler e as provas e trabalhos 
não eram tão difíceis. Passei com notas boas em todas. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Tinha o Nanterrasmus, mas não era tão eficaz. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não. Só algum vocabulário ou outro que eu anotava pra pesquisar o que era depois. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
No começo fiquei triste porque não conseguia praticar o francês com franceses por serem 
muito fechados. No entanto, ao conhecer outros intercambistas, me senti mais acolhido. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
O choque cultural entre brasileiros, calorosos, e europeus, frios. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Houve algumas festas para os intercambistas se conhecerem. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Não. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Eu gastava em torno de 500 a 600 euros por mês. 

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? 
 
É uma ótima faculdade. Faça as atividades esportivas que ela oferece, faça amigos 
intercambistas e participe da Épicerie solidaire : um projeto para estudantes de baixa renda 
no qual um produto que custa x no mercado, vai custar 10% lá. Por exemplo: se algo é 20 
euros no mercado, lá é 2 euros. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, principalmente porque as aulas acabaram no final de abril. Fui em todos os museus que 
eram gratuitos para estudantes, fora parques, bares e baladas.  

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
Parques que não são tão conhecidos como o La Villette e os bares de Châtelet que tinham 
um ótimo preço e eram um lugar ótimo para praticar o francês.  

 


