
País em que esteve: França 

Universidade: Lumière Lyon 2 

Período de intercâmbio: 1 semestre 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Disciplinas cursadas: Não fui com bolsa 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Administração, Vida política e história francesa, Políticas Públicas, Análise de 
Políticas Públicas, Vôlei, Ateliê de Português e Francês e metodologia 
universitária 

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

Foi. Me programei para que as aulas se concentrassem nos dias centrais da 
semana (terça, quarta e quinta). 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Consegui. Apenas explicações superficiais e a possibilidade de fazer uma 
semana as disciplinas para ver como elas seriam. Durante o curso descobri 
que Políticas Públicas e Análise de Políticas Públicas possuíam o mesmo 
objeto, diferenciavam nos docentes, carga o horária e enfoque. 

Qual era o esquema de aulas? 

Algumas disciplinas foram através de uma prova ao final do programa 
(administração e vida política e história francesa), apenas um seminário 
(Políticas Públicas) outra foi uma combinação com seminário, prova de um 
livro e uma prova ao final do programa (Análise de Políticas Públicas) e outras 
com avaliações continuadas (vôlei, ateliê de português e francês e 
metodologia universitária). Com base nisso descobri que sou péssimo para 
avaliações únicas e escritas (tendo sido reprovado nessas disciplinas), mas 
bom para avaliações continuadas e com apresentações oral (tendo tirado 
notas maiores que os franceses em alguns casos). 

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma? 

Na maior parte aulas expositivas, mas algumas disciplinas utilizavam de 
outras técnicas como apresentações de seminários (Políticas Públicas e 
Análise de Políticas Públicas), discussão de livro (francês e metodologia 
universitária), troca de experiências (francês e metodologia universitária), 
monitoria (ateliê de português) e aulas práticas (vôlei). 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Não! Nenhum! Foram extremamente compreensíveis. Tanto pelos professores 
que possibilitavam uso de dicionário e faziam esforços para nos entender 
quanto pelos alunos que me auxiliaram mesmo não sendo do mesmo grupo 
de trabalho. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Foram muito interessantes! Algumas me permitiram um grande contato com 
as pessoas de outras partes do mundo e aprimorar a língua (caso do francês 
e metodologia universitária), outras me permitiram ter acesso à saberes que 
não são explorados na minha Faculdade mas que eu tenho interesse 
(Políticas Públicas, Análise de Políticas Públicas e Administração) e outras 
permitiram com que eu ajudasse àqueles que estão aprendendo o Português 
e a difundir a cultura Brasileira (ateliê de português). 

Como você avalia a infra 
estrutura da instituição de 
ensino onde você realizou o 
intercâmbio? 

O sistema CROUS é um sistema de moradias e de restaurantes universitários 
(é um sistema nacional e utilizado pelas Universidades de modo geral). A 
Faculdade possui uma grande biblioteca de entrada livre. A carteirinha de 
estudante promove MUITOS descontos à eventos, shows, cinema, partidas de 
jogos entre outros. 



Houve atividades de 
recepção/integração para os 
estudantes estrangeiros? Em 
caso afirmativo, tais atividades 
foram organizadas pela 
universidade ou por alunos? 

É boa. Contudo, quando estamos lá percebemos que aquele "padrão 
europeu" não é distante da realidade USPiana. 

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 
estrangeiros? Comente. 

Sim. Pelos dois. 

Como foi a receptividade dos 
professores? Eles eram 
acessíveis fora do horário 
normal de aulas? 

Mais contato com brasileiros. Acho que essa é uma realidade em quase todos 
os lugares que formos. Contudo, fiz muitos amigos estrangeiros também e 
alguns franceses (principalmente por causa do vôlei). 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Acredito que a receptividade deles foi muito boa. Os meus emails foram 
respondidos. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Gostei bastante! Entendi que a forma de relacionar deles não é a mesma que 
a nossa. Não são expansivos como os brasileiros, mas todas as vezes que 
desenvolvi trabalhos ou atividades com eles foram extremamente educados e 
pacientes. Já os intercambistas são mais abertos e dispostos à fazer 
amizades. 

Você teve que se registrar no 
país onde realizou intercâmbio? 
Em caso afirmativo, comente 
como foi esse processo. 

Extremamente fácil, mas caro. Nada de diferente do explicado no site e sem 
documentos de difícil obtenção. As taxas são um pouco elevadas. 

Você morou em: Pela modalidade do meu visto não precisei. 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Residencial universitário 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

A Faculdade enviou e-mail questionando se eu teria interesse. Eles enviaram 
a proposta de alojamento (que eu não poderia solicitar outra) e eu aceitei. 

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Limpeza] 

Apenas quando cheguei no local paguei o primeiro mês, o valor equivalente à 
um mês de caução e mais algumas taxas (ai). 

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Conforto] 

Ruim 

Em relação aos aspectos a 
seguir, avalie sua opinião sobre 
o seu alojamento numa escala de 
"Excelente" a "Péssimo": 
[Facilidades oferecidas] 

Bom 

Seu alojamento era próximo à 
universidade e/ou outros lugares 
de interesse? 

Indiferente 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Um de três meses para chegar e depois um obrigatório feito pela Faculdade. 



 

Você precisou usar o seguro de 
saúde internacional durante o 
período de intercâmbio? Em 
caso afirmativo, comente sobre o 
atendimento. 

Sim, o do Brasil tinha vencido apenas dois dias. Então, fui em um hospital 
público, esperei um total de oito horas até terminarem meu atendimento e 
recebi uma fatura de 100 euros. Fui reembolsado 20 euros. Triste. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Um calor interessante em Paris, quando chegamos, um agradável e frio 
outono, agora já em Lyon e um inverno de morte nos últimos dias. Realmente 
descobri que não me agrada o inverno e foi minha maior dificuldade. 

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 
período? 

Pode fazer o esforço que for, suas roupas brasileiras deixarão com a 
impressão que você está pelado lá. Compre os agasalhos lá (segundas pele, 
um agasalho maior tipo sobretudo e algum sapato impermeável). 

Alojamento: 35 euros 

Transporte: 200 euros 

Alimentação: 236 euros 

Outros: 800 

Total mensal aproximado: 

Na vinha visão, só falta dar comida na boca. Sempre me ajudaram muito 
(mais do que institucionalmente são atribuídos). Nada a reclamar, apenas 
agradeço pelo auxílio e pela oportunidade que me possibilitaram. 
Obs: uma questão institucional a ser melhorada são os critérios de avaliação. 
Passei por uma situação em que os critérios eram absurdamente subjetivos e, 
embora tenham melhorado, ainda estão distantes do ideal. Por exemplo, 
informações que me foram cobradas teriam me desqualificado para ganhar a 
bolsa não estão disponíveis online. 

Que sugestões você faria para 
que os serviços prestados pelo 
International Office FDRP/USP 
fossem aperfeiçoados? 

É difícil valorar. Passar por todos os pequenos empecilhos burocráticos ou 
medos do desconhecido (como se virar em um país diferente com pessoas 
diferentes com língua diferente etc) é incrivelmente libertador. Por outro lado, 
ter experiências tão ricas (como uma Chinesa e uma Taiwanesa discutindo a 
relação entre seus países ou ouvir sobre a história política da França pelos 
franceses) ou visitar ambientes naturais e culturais tão distintas do nosso país 
(Nice, Mônaco, Luxemburgo, Paris, Bélgica, Belém, Catalúnia, Struthof, 
Buchouns, etc) é extremamente prazeroso. Acho que fui picado pelo bicho da 
viagem. Não quero mais parar. 

Qual o valor do intercâmbio para 
sua vida pessoal, acadêmica e 
profissional? 

Durmam menos e saiam mais. Experimentem, mesmo que achem que não 
gostam. Ouçam bastante, mas depois falem muito também. Tenha sempre 
alguma coisa de casa pertinho de vocês (eu tinha minha bandeira, minhas 
músicas, a terra do meu país entre outras coisinhas). Saiam de lá com uma 
mala menor e uma cabeça maior. Não se martirize pelo que não foi visto. 
Planeje voltar. 

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

Gostaria de saber que tudo vai dar certo! Por mais que pareça que não! 
Relaxar mais e principalmente aproveitar a paisagem! As áreas de estudo e 
lazer sempre envolvem natureza! O rio que corta a cidade é lindo! Por isso, 

leve bastante agasalho para que, mesmo nos dias mais frios, você possa ficar 
na rua, admirando a beleza dos rios e da vegetação! 

A segurança existe! É tranquilo se caminhar nas ruas, não tem problema 
voltar tarde para casa!  

E a última observação é com relação a comida: no supermercado a comida é 
muito barata!!!!!! Queijo, chocolate, danone, pão!!! Então aproveite para 

comer!!! 


