
 

INSTITUIÇÃO Xi’An University 

PAÍS CHINA 

PERÍODO DO INTERCÂMBIO 2 semanas 

 

ANTES DE VIAJAR 

Como foi a escolha da instituição de destino? Por que você escolheu ir para essa 
universidade? 
 
A Universidade de Xi'An está localizada na cidade com um dos principais centros históricos 
entre as civilizações antigas existentes no mundo. Ir à uma cidade de mais de 2000 anos e 
ver simultaneamente seus registros históricos e seu rápido desenvolvimento econômico 
recente é entender as contradições que produzem a sociedade chinesa e o próprio mundo 
contemporâneo, sendo de fundamental interesse para minha formação 

Foi fácil para encontrar as disciplinas a serem cursadas? 
 
Não se aplica ao Intercâmbio de curta duração. 

O site da universidade é intuitivo? 
 
Sim, mas só está em inglês ou mandarim. 

Como foi o processo de solicitação do visto? Teve que traduzir algum documento? Teve 
que viajar para outro estado? 
 
Não. Bastou ir ao consulado com os documentos solicitados no site pré-separados e pagar a 
taxa 

Como resolveu as questões bancárias (câmbio, VTM, envio de dinheiro para o exterior)? 
 
Empréstimos familiares. Nisso vale dizer que a CCINT poderia ter liberado a verba antes. 

Você contratou seguro-saúde? Tem alguma indicação? 
 
Sim. Contratei o seguro da Porto Seguro, e não tenho nenhuma dica específica. 

Conseguiu comprar passagens mais baratas? Como? 
 
Comprei mais barato indo com antecedência para uma cidade que tem mais vôos 
internacionais e pegando depois um trem de lá para o município do Intercâmbio. 

A universidade ofereceu moradia estudantil ou você contratou por conta própria? 
 
A universidade ofereceu hotel a todos os Intercambistas. 

Como foi a preparação da bagagem? O que foi essencial levar? 
 
Foi essencial levar carregador USB, já que aí foi mais fácil arranjar plugs adaptados à tomada 
local.  E uma pasta para guardar documentos. De resto só o óbvio: roupas condizentes com 
o clima local. 

Teve algo que gostaria de ter feito antes de viajar e não fez? 
 
Gostaria de ter pesquisado tours nas cidades em que fiz conexão. 
 
 

CHEGANDO NO PAÍS 



Foi necessário fazer algum registro ao chegar no país? 
 
Sim. A saída do aeroporto obriga registro de chegada, que a depender da fila pode demorar 
até meia hora. 

Precisou abrir conta bancária? 
 
Não. 

Adquiriu chip de celular? Foi fácil? 
 
Sim. No aeroporto tem várias máquinas automáticas bem úteis. 

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? 
 
Não tinha desconto, mas ônibus e metrô eram muito baratos. 

CHEGANDO NA UNIVERSIDADE 
Houve alguma reunião de orientação? 
 
Sim. Uma recepção logo que chegamos. 

A universidade ofereceu algum curso de idiomas? Pago ou gratuito? 
 
Não diretamente. Tudo era um treinamento no idioma local. 

Como foi a matrícula nas matérias de interesse? Você pode assistir as aulas antes de se 
matricular? 
 
Não se aplica ao Intercâmbio de curta duração em questão. 

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)? 
 
Não.  

Nos conte como foi sua experiência acadêmica (provas, trabalhos, aulas, relação com os 
professores, etc) e o grau de exigência na universidade estrangeira. 
 
Sim? Um programa de voluntários que nos acolheram da chegada à partida. 

A universidade possui algum programa como o “USP I-Friend” ou similar? 
 
Sim existe um programa de Tandem linguístico, que recomendo 

ADAPTAÇÃO 
Teve alguma dificuldade inicial em acompanhar as aulas? E com o idioma? 
 
Não, enquanto se usava o inglês. 
 

Como foi sua adaptação (cultural, social, etc)? 



 
Boa. Em especial por estar no meio de outros Intercambistas. 

Quais foram suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? 
 
Aprender o básico do idioma local. 

A universidade realiza atividades para integração dos alunos estrangeiros? Quais 
atividades? 
 
Sim! Vários jantares pela faculdade. 

CUSTO DE VIDA 
Você recebeu algum tipo de bolsa? Ela foi suficiente para se manter durante o 
intercâmbio? 
 
Não se aplica ao intercâmbio de curta duração. 

Qual era o gasto médio mensal (alimentação, transporte, moradia, livros, etc)? 
 
300 

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? 
 
Planejar antes a retirada do visto para não haver atrasos. 

LAZER 
Você teve tempo livre para conhecer pontos turísticos? Quais lugares você visitou? 
 
Sim! Visitei a cidade proibida em Pequim e o "Exército se Terracota" em Xi'An 

Além dos pontos turísticos conhecidos, quais lugares você recomenda para quem está 
indo para o mesmo país? 
 
Ir ao Jongshuan parl, ao norte da cidade proibida, para a melhor vista desta possível 

 


