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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Quando eu decidi fazer intercâmbio escolhi universidades que tinham cursos ministrados 
em inglês. Depois desse primeiro passo, pesquisei aquelas em que o curso de Ciências 
Sociais tinha uma grade curricular com disciplinas que a USP não oferecia e que eu tinha 
interesse em cursar. A cidade em que a universidade estava localizada foi um ponto 
importante também, uma vez que eu via o intercâmbio como uma forma de ter uma 
experiência de imersão na cultura. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, a universidade tem um site atualizado, porém na primeira semana de aula é que há de 
fato um encontro com a orientação e a escolha das disciplinas. Algumas matérias que eu 
tinha escolhido previamente eu não pude cursar porque as vagas já tinham sido 
preenchidas. A ordem de escolha na faculdade era, primeiro os estudantes regulares se 
inscreviam e em seguida os alunos intercambistas. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Sim, as informações são fáceis de achar e a comunicação com eles também é boa. Quando 
tive dúvidas, fiz contato por email e logo fui atendida. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Não precisei tirar o visto antes por causa do tempo de duração do meu intercâmbio. Solicitei 
o visto direto na imigração, mostrei os documentos, carta da faculdade, comprovante da 
bolsa, IELTS, passagem de ida e volta. Os documentos que a CCINT forneceu já estavam em 
inglês. 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Não consegui abrir conta no banco para transferir o dinheiro por causa de uma nova política 
que restringe a abertura de contas para estudantes que ficam menos de um ano. A 
faculdade me forneceu um documento, porém mesmo assim não foi possível. Com a minha 
conta do Banco do Brasil, usei meu cartão de débito, porém a conversão não é vantajosa. A 
cada saque era cobrado um valor, além do IOF e outras taxas. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim, contratei um seguro do World Nomads, não precisei usar então não consegui avaliar a 
qualidade do atendimento, mas quando contratei fiz uma pesquisa e as avaliações eram 
bem positivas. O valor dele também é um ponto que eu levei em consideração porque os 
outros seguros tinham apólices bem mais caras. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 



 
Sim, rastreando as passagens pelo Google Flights. Comprei a passagem para 2 dias depois da 
semana de introdução, mas o valor era razoável, considerando o começo do semestre letivo. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
Ofereceu porém como fui viajar com o meu companheiro, alugamos um quarto pelo Airbnb. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Levei apenas uma mala com o essencial e algumas roupas de frio. Aconselho comprar 
roupas de frio lá por serem mais resistentes e mais baratas do que no Brasil. 

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? 
 
Não 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
sim, comprei um chip pré pago da Three. Foi bem fácil, na cidade havia várias lojas no 
centro. 

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 com um companheiro, no primeiro momento alugamos um Airbnb por duas semanas 
em um bairro que ficava há 30 minutos da faculdade andando. Em seguida alugamos outro 
quarto no mesmo bairro. O local era de fácil acesso às linhas de ônibus que deixavam dentro 
do campus. Decidi ficar em um bairro mais afastado da universidade, mas que tivesse uma 
vida cultural e acesso aos mercados, bancos, farmácia, etc. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
Sim, havia um passe de estudante que você podia contratar mensalmente. Com esse valor 
fixo você tinha um free pass. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
A primeira semana foi de boas vindas e houve uma série de reuniões de orientação em 
relação à vida universitária de modo geral, à faculdade e ao curso. 

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

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Não, a matrícula foi feita em um dia específico, os alunos foram orientados a levar opções 
de matérias e junto com uma orientadora a grade horária era montada, conforme a 
disponibilidade de vagas 



A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Não 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
sim, no sistema da faculdade havia os cursos que eu estava matriculada, o material para as 
aulas e seminários e também um local para fazer o upload dos trabalhos e provas. 

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
A minha experiência foi ótima, apesar de desafiadora. O inglês nas primeiras semanas foi 
um obstáculo, exatamente por ser extremamente diferente do que é ensinado nas escolas. 
O nível de exigência na faculdade era bem alto. Todas semanas tínhamos um seminário com 
um tutor e os colegas de sala, onde debatíamos os textos e tirávamos dúvidas. Era esperado 
do aluno uma postura ativa e um nível de preparação e exposição das ideias acima da 
média. Além do seminário, havia também a aula expositiva com o professor titular. Nesse 
momento o professor se colocava com maior distância em relação aos alunos, porém eles 
sempre se mostraram solícitos e dispostos a ajudar. Em algumas ocasiões conversei com os 
professores, expus dúvidas em relação ao trabalho ou alguma questão relacionada à 
estrutura do curso. Nas matérias que cursei o método avaliativo eram 2 ensaios longos 
sobre algum tema do curso. A correção era rigorosa, nos primeiros ensaios tive notas não 
muito boas, mas que pude recuperar. Os ensaios sempre acompanhavam feedbacks 
detalhados de como melhorar no ensaio final e isso me ajudou bastante. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não, mas possui grupos sobre diversos temas para os estudantes se integrarem e fazerem 
amizades. Em alguns desses grupos o estudante mais novo é adotado por um mais velho. 
Um grupo específico que me chamou atenção foi o de praticantes do português. 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Acompanhar as aulas foi tranquilo, ler os textos também, apesar da carga de trabalho ser 
grande. Tive problemas com o idioma no começo, mas consegui me adaptar e evoluir 
significativamente no meu nível de inglês. 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Ótima, fiz amigos na faculdade e isso foi uma parte importante da minha experiência. Bristol 
é uma cidade incrível e a adaptação foi fácil pelo fato de ter uma vida cultural agitada. Fora 
as atividades da faculdade pude conhecer os lugares, ir a shows, visitar Londres, ir em 
museus. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Lidar com o dinheiro porque a libra é uma moeda cara e o custo de vida também quando 
compararmos com outras cidades da Europa. O fato de não ter conseguido abrir uma conta 
no banco foi um fator que dificultou um pouco a minha vida, e também contribuiu para 
encurtar a bolsa. Escrever trabalhos acadêmicos em inglês foi trabalhoso porque a estrutura 
do curso aqui da USP é bem diferente. 



A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Não, mas os alunos são encorajados a fazerem parte dos grupos. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Sim, o dinheiro foi suficiente para cobrir os gastos mínimos, sem extravagâncias. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
900 pounds. 

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? 
 
 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Durante o semestre não tive muito tempo porque a exigência era alta, então a maior parte 
do tempo passei estudando na biblioteca. De toda forma, em alguns finais de semana 
consegui fazer passeios para cidades vizinhas como Londres e Bath, e em um feriado maior 
visitei Dublin. No final do intercâmbio por ter levado uma poupança fiz um mochilão antes 
de voltar para o Brasil e aí conheci o leste europeu e os países mais turísticos da Europa. 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Visitar os museus de Londres e que são gratuitos, como o Tate e o British Museum. Bristol é 
uma cidade também que vale a visita por ter muitos shows, um festival anual de balão e um 
mercado central bem movimentado. Tomar cerveja em pubs é uma atividade bem inglesa e 
que ajuda a entender um pouco a cultura e fazer amigos. 

 


