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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Essa é uma universidade bastante renomada em linguística e análise do discurso francesa, 
áreas que me interessam, além de ser notoriamente de esquerda. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, a faculdade disponibiliza as disciplinas com as ementas em arquivos PDF 

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? 
 
Não solicitei visto porque tenho cidadania italiana. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
A melhor maneira de enviar dinheiro atualmente é usando Transferwise, mas é preciso ter 
uma conta aberta na França antes de usar o serviço. Para os primeiros 10 dias (antes da 
abertura da conta) recomendo levar em espécie. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
A França oferece seguro-saúde gratuito para todos os estudantes 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Infelizmente não, como a bolsa foi liberada um mês e meio antes da viagem não encontrei 
passagens baratas. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade ofereceu moradia estudantil (CROUS) 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Para fazer o seguro-saúde é necessário ter uma certidão de nascimento que deve ser 
traduzida na França por tradutor juramentado. Acredito que esse seja o item mais essencial 
e que muitos não levam por não saberem que é necessário. Para quem vai no inverno 
recomendo comprar roupas adequadas lá mesmo, pois são mais baratas e adaptadas ao 
clima. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Não, foi tudo perfeito.  

CHEGANDO NO PAÍS 
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Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Para quem vem com visto de estudante de mais de 6 meses é preciso se cadastrar no OFFI 
(mas tudo isso é explicado pelo consulado antes da viagem) 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, é impossível morar na França sem uma conta bancária 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, a operadora mais fácil e barata é a Free. Há máquinas automáticas em que você pode 
comprar o chip. 

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? 
 
Paris oferece desconto de 50% no passe mensal de transporte para estudantes até 26 anos. 
Como eu já tinha 30 não pude obter o benefício. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, na semana antes do início das aulas 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Sim, curso de francês gratuito. Intercambistas não podiam estudar outras línguas, embora 
fossem oferecidas para os alunos regulares. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Sim, pude assistir as aulas e depois me matriculei presencialmente na secretaria do curso. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim, 3,80 euros a refeição. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Há um sistema como Júpiter mas apenas para ver as notas e o horário das aulas. Toda a 
matrícula é feita presencialmente. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
No primeiro semestre peguei matérias da licence (equivalente à graduação) e achei 
bastante fácil. O jeito de fazer provas é um pouco diferente, os professores gostam que os 
alunos memorizem conceitos, algo que não temos o costume de fazer no Brasil. No segundo 
semestre me matriculei em uma matéria do Master 1 e aí achei o nível bem parecido com a 
USP, pois tive que entregar um trabalho final. 

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



Sim, Nanterasmus 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não, pois já era fluente em francês (estudo Letras-Francês na USP, que já tem aulas no 
idioma) 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Os franceses normalmente não fazem amizades tão facilmente como nós, então acredito 
que seja complicado no início, mas o segredo é procurar amigos estrangeiros (outras 
nacionalidades) ou até mesmo brasileiros. Por já ser da habilitação de Francês estava 
bastante adaptada à cultura e costumes. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Como já sou mais velha e não tenho todos os descontos e vantagens reservados a quem tem 
até 26 anos, precisei trabalhar. Mas não foi um problema. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim, festas, encontros, cursos de conversação, passeios. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, Bolsa Santander (20 mil reais). Não foi suficiente porque o euro estava caro e também 
porque não tenho direito aos descontos para jovens. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
600 euros/mês mais ou menos 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Sim, dei aulas particulares de francês para brasileiros que acabaram de chegar na França 

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? 
 
 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, visitei todos os pontos turísticos de Paris (Torre Eiffel, Arco do Triunfo, Louvre, 
Pompidou, Palácio de Versailles etc). Uma grande dica é que quem tem até 26 anos entra de 
graça em todos os museus e monumentos nacionais da França. Basta mostrar o passaporte 
e o visto. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Quem vem para Paris no calor precisa aproveitar as atividades culturais gratuitas espalhadas 
pela cidade (informações nesse site: https://quefaire.paris.fr/). No inverno, recomendo 
fazer uma carteirinha de cinema que permite ver quantos filmes quiser por 17,90€/mês. 



 


