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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Universität Wien 
Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Foi, o site é superorganizado 
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? 
 
Foi horrível. Se você não quiser ir até Brasília, tem que contratar uma empresa, 
entregar os documentos solicitados e prova de como se manter lá. Traduzi eu 
mesma o termo de outorga da bolsa. 
 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Abri uma conta lá quando cheguei e transferi tudo. Recomendo o Erste Bank, fácil e 
sem burocracias 
Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, mas não me lembrou qual era 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Tem que ficar vendo promoção. Eles dão desconto pra estudante se você mandar o termo 
de aceite da universidade. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Não. No site eles indicam vários dormitórios, recomendo o WiHast. Tem que escolher um 
bairro (Bezirk) bom. Entre o segundo Bezirk e o 16. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Como foi inverno, foi essencial levar coisas de frio da decathlon. Eu recomendo aquelas 
toalhas que secam rápido e um casaco e suéter térmicos, assim como calçados. Lá tem 
mercado de pulgas e você consegue comprar coisas novas por muito pouco. Comprei um 
suéter de lã por 3 euros. 

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? 
 
Sim, você registra na "prefeitura" de lá, mas é fácil e te orientam quando você chega no 
dormitório, porque todos os estrangeiros devem fazer 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, bem fácil, comprei no supermercado Hoffer 

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? 
 
Morei num dormitório com outros estudantes bem perto da universidade. Foi ótimo porque 
fiz vários amigos e a vida era sempre muito agitada 
 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
O transporte público é impecável. Você tem que registrar na prefeitura como se a sua casa 
principal fosse viena, aí você paga 70 euros pelo semestre inteiro. Vale a pena. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Houve. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Ofereceu, eles reembolsam.  

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Foi online. Quando as aulas começam, você já está matriculado ou na lista de espera, se 
estiver na lista de espera tem que ir lá pra falar com o professor. As matérias continuam 
abrindo matrícula durante o semestre, existem vários cursos de um mês, mas com várias 
horas por semana. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Possuía, mas achei meio caro. 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Sim. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim, o site da universidade e o moodle. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Os professores e os alunos sempre me ajudaram. Achei exigente por conta da língua, mas os 
cursos eram mais fáceis que os da FFLCH e as provas também. 
 

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



Sim  

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Tive, demorei cerca de um mês para entender o que os professores falavam na aula, pois 
era tudo em alemão rápido e muito avançado. O vocabulário era muito erudito, porque 
eram aulas de literatura do século XVIII. Dá um desespero mas no fim dá certo 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Foi um pouco difícil no começo, mas depois fiz amigos maravilhosos e vivi muito o que a 
cidade tinha a me oferecer. Fui embora querendo ficar 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
A língua 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Existe uma organização, mas não participei 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi, ela foi o suficiente, mas levei dinheiro a mais 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
gastava entre 600-700 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? 
 
Diria para ficar em dormitórios, pois fica bem mais fácil de fazer amigos, assim como 
frequentar várias atividades culturais. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Eu aproveitei muito a cidade, mas não viajei muito durante o semestre porque as matérias 
que peguei foram 4 de literatura e tive que ler e estudar muito. Depois que acabou, fiquei 
por um mês viajando. Recomendo o leste europeu e os balcãs, pois são muito baratos e 
muito bonitos. Um amigo meu disse que no verão as praias da Albania valem a pena. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Recomendo perambular pela cidade, conhecer cafés e igrejas aleatórios, e também teatros. 
Eu amava ficar no parque em frente a votive Kirche e também amava frequentar as 
bibliotecas e ficar nas margens do danúbio. Se você for no inverno, fique em Viena durante 
o ano novo. Quando badalam os sinos a meia noite, começa a tocar uma valsa do Strauss e 
todos dançam valsa por 15 minutos. A coisa mais linda de todas 



 


