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ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
Estudar na Inglaterra sempre foi um sonho para mim, de modo que o primeiro filtro para a 
escolha da universidade foi o país. Na sequência eu busquei compreender quais eram os 
requisitos das universidades inglesas conveniadas à USP, a colocação delas no ranking de 
melhores universidades e busquei a opinião de quem já havia concluído o intercâmbio nas 
universidades. 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Sim, mas não com muita antecedência. No site da universidade era possível as matérias 
disponíveis, mas não se necessariamente estariam disponíveis naquele semestre. 

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 muito simples, não foi preciso traduzir documentos. Eu entreguei a carta de aceite da 
universidade, comprovante de residência da cidade em que eu ia morar e a carta da bolsa 
de estudos fornecida pela USP. A entrevista foi em português e durou cerca de 15 minutos 
(eu apliquei para o visto SHORT-TERM STUDENT). É importante orientar os estudantes a 
solicitar um visto que atenda estritamente ao que o intercâmbio se propõe. Uma colega da 
USP São Carlos solicitou um visto de worker para a Inglaterra, o qual foi duas vezes negado. 
Ela foi sem visto para a Inglaterra, eles a concederam o visto no aeroporto, mas ela foi 
interrogada em uma sala a parte todas as vezes que precisava entrar de novo no país. Não 
sei se fica registrado pra sempre que o seu visto foi negado, mas se der para evitar o 
estresse, melhor! 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Eu tive muitos problemas com questões bancárias. Eu optei por transferir a bolsa para a 
minha conta no Canada por transferwise. Na época a economia era muito grande 
transferindo dessa forma. Contudo, o Banco do Brasil bloqueou a minha conta quando 
tentei acessar do Canada e eu não havia deixado procuração no Brasil. Passei um mês sem 
dinheiro (mas eu levei muita comida do Brasil, então correu tudo bem), mas consegui 
agendar uma data no consulado do Brasil em Londres para mandar uma procuração para a 
minha mãe. Após solucionar o problema com o banco, tudo correu como o esperado! É 
MUITO importante frisar a necessidade de deixar uma procuração no Brasil! 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 



Contratei o seguro-saúde da SulAmérica, mas não precisei usar, não sei indicar se é 
eficiente. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
A forma mais barata de viajar para a Inglaterra é comprar passagens direto para Londres e 
de lá pegar um ônibus para a cidade que deseja ir. Contudo, para quem vem com malas e é 
novo na cidade essa opção não é a mais recomendada. Voos do Brasil para cidades menores 
da Inglaterra, são caros no geral. A dica é comprar com muita antecedência, buscando 
pesquisar nos sites: decolar e skyscanner ou direto no site da companhia. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A moradia estudantil da universidade é paga, os preços são semelhantes as residências que 
não eram administradas pela universidade (quase 50% da minha bolsa USP foi para moradia 
estudantil, umas das mais baratas da universidade). 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Eu fui no inverno, levei muita roupa de frio, cobertor, todos os remédios que eu poderia vir 
a precisar e comida. Comida no meu caso foi essencial, pois devido ao problema com o 
banco o dinheiro que levei em cash foi utilizado para pagar o aluguel e outros gastos iniciais 
de modo que não sobrou muito dinheiro para comida. Levei arroz, tapioca, cuscuz e café. 
Algo que fez muita falta para mim foram alguns produtos de uso pessoal, como creme de 
cabelo cacheado, não havia na cidade em que fiquei. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Deixar uma procuração no Brasil. 

CHEGANDO NO PAÍS 
Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
A imigração na Inglaterra faz muitas perguntas, nem sempre eles são gentis. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Sim, para transferir o dinheiro do Brasil para a Inglaterra e para pagar o aluguel. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim, muito fácil, comprei no aeroporto porque eu ia chegar de noite e precisava avisar a 
residência onde eu ia ficar. Contudo, não é necessário uma vez que a University of Leeds 
fornece gratuitamente um chip de celular no kit que entregam no primeiro dia de interação 
dos estudantes. 

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 na moradia estudantil que fica a 30 minutos a pé da universidade. Em Leeds há 
muitas opções de moradia estudantil da universidade, com preços variados, alguns incluem 
até refeições. Qualquer aluguel independente do preço incluia academia da universidade, o 
que foi ótimo para mim! Eu morei em moradia mista, homens e mulheres, no total 
moravam 5 pessoas com quartos individuais, dividindo a cozinha e o banheiro. 

Como era o transporte público? Você tinha algum desconto por ser estudante? 
 
A cidade é pequena, então só havia ônibus. Estudantes pagam 1 libra da universidade para 
moradia estudantil ou da moradia estudantil para o centro da cidade. Demais trajetos não 
havia desconto. Eu fazia tudo a pé. 



 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim, vários eventos voltados para integração dos intercambistas. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Sim, três das cinco aulas que eu frequentei eram de idioma e eram obrigatórias. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Havia curso de inglês gratuito. Eu optei por cursar uma disciplina da graduação de inglês 
acadêmico. Foi a melhor disciplina que cursei for do Brasil. 

A universidade possuía restaurante universitário? O valor era acessível? 
 
Sim, mas o valor era em torno de 6 libras (30 reais mais ou menos). Pouco acessível ao meu 
ver, mas havia um mercado dentro da universidade, com várias opções de lanches. Eu 
levava marmita todos os dias, mas sempre comprava um café por 1 libra, ou alguma fruta na 
mercado da universidade quando precisava. Alem disso, havia mais de uma opção para 
comer e beber (há dois bares dentro da universidade). 

Você teve que pagar alguma taxa administrativa? 
 
Não. 

Você tinha acesso a algum sistema (como o Júpiter ou Janus)? 
 
Sim mas não me recordo o nome.  

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
As disciplinas que eu cursei não tinham provas, mas tinham muitos trabalhos e seminários. 
O sistema de notas é muito diferente do Brasil porque ia de 40 a 100, sendo que notas 
acima de 80 eram consideradas impossíveis pelos professores. Então se você tirasse 70 já 
era considerado um aluno excepcional. Contudo, o grau de dificuldade não era tão alto 
quanto o da USP. Importante ressaltar que eles utilizam um sistema de identificação de 
plágio em todos os trabalhos e é importante que o aluno estrangeiro saiba como utilizar 
referências no sistema de Harvard, não ABNT, a fim de evitar possíveis transtornos. Uma 
colega da PUC Rio teve um problema sério com referência e teve uma das notas zeradas. A 
dica é: o aluno estrangeiro precisa se adaptar as regras da universidade, então é sempre 
bom buscar se certificar antes. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Não exatamente, mas possui um programa muito legal de intercâmbio de línguas. 
Funcionava assim: toda semana durante 2 meses eu encontrava duas inglesas que 
estudavam Português-Espanhol na graduação. Nós conversávamos por 30 minutos em 
português e 30 minutos em inglês, sobre temas variados, mas normalmente a gente definia 
um tema por dia. No final a gente entregou um relatório das atividades e ganhou um 
certificado de atividade voluntária. Foi muito bom para mim e para o meu inglês. O 
programa chamava Tandem, creio que funcionaria super bem na USP. 
 
 
 



 

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

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 
 
Fácil, eu fiz muitas amizades com intercambistas de muito lugares e com as duas inglesas do 
programa Tandem. A universidade promovia semanalmente eventos de integração, com 
chás e bolachas, foi muito bacana. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Financeiras, em função do problema do primeiro mês. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Havia chá com bolachas toda semana para integração dos intercambistas e um evento 
temático toda quarta também para intercambistas. Além de outros eventos para informar 
sobre a universidade. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Recebi 20 mil reais, dois quais R$9.300 foram SOMENTE para a moradia, outros R$4.400 
para a passagem, R$ 600 do visto e R$1.200 do seguro saúde. Muito dinheiro se perde na 
conversão também. A libra estava R$4,80 quando eu fui, mas chegou a R$5,00. O dinheiro 
deu muito na conta, além da bolsa eu gastei todas as minhas reservas financeiras do Brasil 
pra complementar. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
Mais ou menos 550 libras por mês (384 aluguel e o restante para alimentação, transporte e 
lazer). 

Você exerceu algum tipo de atividade remunerada durante o intercâmbio? Qual? 
 
Não, havia uma restrição explícita no visto quanto a isso.  

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? 
 
A lição mais importante que eu aprendi é deixar uma procuração no Brasil e SEMPRE 
contratar um seguro saúde, ainda que seja caro, vale muito a pena e evita transtornos 
maiores depois. Além disso, é de responsabilidade do estudante se adaptar as regras das 
universidade estrangeiras e se informar sempre que as dúvidas surgirem. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim, Leeds não tem muitos pontos turísticos, mas fui nos museus, na ruína de um 
monastério do século XIII e no centro, que possui alguns prédios muito antigos. Apesar de 
não ter muitos pontos turísticos, Leeds é uma cidade universitária, há muitos pubs e baladas 
e sempre tinha algo para fazer no final de semana. 



Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Visitar Londres, Dublin, Manchester, York (muito perto de Leeds), Liverpool e Edinburgh. Na 
Inglaterra há uma companhia lowcost de ônibus chamada Megabus, eu monitorava todos os 
dias e cheguei a comprar passagem por 1 libra para muitos desses destinos que mencionei. 
Visitar Londres, Dublin, Manchester, York (muito perto de Leeds), Liverpool e 
Edinburgh. Na Inglaterra há uma companhia lowcost de ônibus chamada Megabus, 
eu monitorava todos os dias e cheguei a comprar passagem por 1 libra para muitos 
desses destinos que mencionei. 

 


