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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
A escolha se deu tanto pelo renome da universidade, quanto pelas disciplinas oferecidas. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Razoavelmente. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Foi simples. Não precisei traduzir documentos nem viajar a outro estado. Tudo foi feito no 
consulado em São Paulo. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Utilizei cartão de crédito e adquiri também, por segurança, um cartão pré-pago. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Não contratei. Me inscrevi na seguridade social francesa assim que cheguei à França (é um 
requisito da própria universidade). 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Não. As passagens foram adquiridas apenas cerca de um mês antes da viagem, e por isso 
ficaram bem caras. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade ofereceu a moradia (paga). 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Roupas de frio, roupa de cama e banho. A moradia oferecida não apresentava nem 
travesseiro, nem utensílios de cozinha. Foi preciso adquirir o básico lá. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Planejado melhor as atividades do primeiro mês no exterior. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Registro, não. Mas foi preciso comparecer à Universidade, para buscar a carteirinha de 
estudante e fazer matrícula nas disciplinas. 



Precisou abrir conta bancária? 
 
Não.  

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Não adquiri. 

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? 
 
Eu não utilizava transporte público para ir à Universidade, pois o alojamento ficava bastante 
próximo. Por causa de minha idade, eu não tinha direito à maioria dos descontos para 
estudantes. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Não exatamente uma reunião, mas uma entrega de carteirinha de estudante apenas. Não 
tive grandes orientações/acompanhamento - e este foi um dos poucos pontos negativos do 
intercâmbio 

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? 
 
A matrícula foi feita presencialmente, com um professor responsável pelos estudantes 
estrangeiros. Foi possível alterá-la após o início das aulas. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim. EUR 3,25 por refeição 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não 

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. 
 
O grau de exigência é parecido com o da USP (até um pouco inferior, eu diria). O estilo de 
provas varia de docente para docente. A relação com os docentes é bastante formal 
(quando há). A dinâmica das aulas é diferente, com pouca interação entre os alunos e os 
professores. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não saberia dizer. Se existe, não fiquei sabendo. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 



Não. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Foi tranquila. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Por não haver um incentivo à interação entre os alunos franceses e os estrangeiros, acabei 
me sentindo bastante isolada. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Não. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi a bolsa de Mérito Acadêmico da USP. No meu caso, não foi suficiente, e tive que 
contar com recursos adicionais próprios. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Aproximadamente EUR 600 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? 
 
Recomendo muito. O planejamento da grade horária e a participação em eventos da 
universidade e extra-curriculares também é muito importante para a formação e para 
aperfeiçoamento do idioma. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, especialmente nas semanas de férias (2 ao longo do semestre). Muitos pontos 
turísticos em Paris, em Rouen. Fui também ao Mont Saint-Michel, a Giverny, a Londres, e a 
Amsterdam. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Em Paris recomendo o Panteão, o Musée Delacroix, o Mémorial de la Shoah, o Musée du 
Quai Branly e o Institut du Monde Arab. Fora de Paris, recomendo muito a visita a Rouen 
(bem barato de ônibus), e ao Mont Saint-Michel. Planejando com antecedência, a visita a 
Londres também sai barato - e os principais museus lá são de graça! 

 


