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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

A quantidade de matérias escolhida foi 
equivalente ao tanto de créditos que curso na 

USP por semestre. Isto pois, apesar de ser 
várias disciplinas, elas tem a carga horária 

menor.

Você conseguiu se matricular nas 
disciplinas que queria? Houve algum 
tipo de auxílio por parte da escola a 
esse respeito (academic advisor)?

Sim, me matriculei em todas as que eu queria. 
Eles me ajudaram em tudo, inclusive me deram 

um prazo para cursar a disciplina, para ter 
certeza que se eu queria cursar aquela matéria 

mesmo, para eu confirmar depois.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, trabalhos em grupo e apresentação de 
seminários.

Qual era o esquema de aulas? 

No começo do semestre eles passaram todos os 
horários das aulas. Não era uniforme como no 

Brasil com horários fixos e diários. Tinha 
semana que num dia tinha várias aulas e outros 
dias não. E na outra semana tinha aula todos os 
dias, ou então nem tinha aula a semana toda.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

No começo demorei um pouco para acostumar 
com o francês, mas a adaptação foi rápida. Por 
isso não tive dificuldades em fazer as provas e 

trabalhos.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Considero muito boa. Eram muito mais práticas 
que as nossas aulas na USP. Dava uma noção 
muito melhor de como funciona o mercado.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 
Restaurante/Lanchonetes, Mentor/Buddy



Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim. Foram organizadas tanto pelos alunos 
quanto pela Faculdade. Lá tem o Welcome 

Team que organiza eventos frequentemente 
com os alunos.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Mais com estrangeiros, o que é normal. Pois 
eles estão na mesma situação que você e por 

isso torna-se fácil o contato.
Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 
das aulas?

Sim, eles tinham horários para receber os 
alunos. Como também disponibilizavam seus e-

mails para contato.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Fui muito bem recebido. Sempre nos reuníamos 
para fazer alguma coisa. A idéia de ser brasileiro 

ajuda, pois eles nos adoram!!

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Foi bem fácil, o site do consulado francês 
explica detalhadamente o que era necessário 

fazer.
Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Como 

foi?
No meu caso não foi preciso.

Você morou em: Casa de família

Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

Assim que a Faculdade me aceitou, ela me 
passou várias opções de moradia para que eu 

pudesse escolher, tanto de flat a casa de 
família. Eu preferi ficar em casa de família e 

passei minha escolha. Assim, a própria 
faculdade entrou em contato com a família e 

combinou tudo para minha estadia.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Era obrigatório pagar uma caução antecipada 
para confirmar a reserva. Mas eu combinei de 
pagar a caução e o aluguel assim que chegasse 

na casa da família que me recebeu pois 
argumentei que as tarifas internacionais do 

banco eram muito caras para eu pagar 
diretamente na conta deles. Eu pagava 

mensalmente em dinheiro. Não tinha tempo 
mínimo.

Qual a qualidade do alojamento em 
que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

A casa era separada em dois andares, o térreo 
era da família e a parte de cima era minha. 

Portanto, a limpeza da minha parte era minha 
responsabilidade. Era já mobiliada e bem 
confortável. O problema era que eles não 
tinham internet, mas eu consegui de outra 

forma lá.
Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?
Era bem localizada, ficava no centro da cidade e 

150 metros da faculdade.



Quando você começou a procurar 
moradia?

O seguro de saúde internacional é 
obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Sim, é obrigatório. Contratei o da Porto Seguro 
pois era o mais barato e é muito bom.

Você precisou usar o seguro saúde 
durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Precisei sim, e eles me deram total suporte. Foi 
um atendimento ótimo.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Cheguei no final do verão e passei todo o 
outono e inverno. Se prepare para chuva se for 

nesse período, pois chovia o dia todo, 
praticamente, no inverno.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

As roupas deles de inverno são mais adequadas 
para lá do que a nossa. Recomendo que leve 
algumas blusas mas que vá preparado para 

comprar lá.
Alojamento 340 Euros
Transporte 10 Euros

Alimentação 250 Euros
Outros 230

Total aproximado 830 euros

Qual o valor do Programa de 
Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Essa experiência é fantástica. Me fez ver tudo 
de uma forma diferente e me tornar uma 

pessoa mais flexível. Também é algo muito 
importante para a carreira.

Quais os conselhos e/ou dicas que 
você daria para os estudantes que 
pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Aproveite a oportunidade que ela é única. 
Represente a nossa faculdade e mostre que nós 

não devemos nada para o ensino deles.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

É extremamente moderna. Tinha tudo que era 
necessário para ministrar as aulas e os 
equipamentos são de última geração.

Teve algum auxílio da Universidade 
para se registrar, se necessário?
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