
País em que esteve: França 

Universidade: Universidade de Poitiers 

Período de intercâmbio: 01/09/2014 - 31/12/2014 

Forma de intercâmbio: Convênio FDRP/USP 

Disciplinas cursadas: 

Direito Comparado 
Liberdades e direitos fundamentais 

Sociologia política 
introdução histórica ao direito 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Sim. Foi a quantidade ideal para que eu pudesse ter contato com o Direito 
ensinado na França, sem abrir mão do tempo livre para me ambientar na 

cidade e na vida de outro país e praticar outras atividades extracurriculares. 

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

Sim, tive todo o auxílio necessário. Foi-me entregue um documento com a 
descrição das disciplinas oferecidas no semestre, bem como me foi concedida 

ampla liberdade para escolher. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Prova oral. 

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas, realizadas em anfiteatro, sem controle de presença. 

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

Não, não tive dificuldade e os professores eram sempre solícitos. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Estão entre as melhores que cursei até hoje. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

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

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

Excelente infraestrutura, para possibilitar e facilitar o estudo dos alunos, a 
integração, a prática de atividades extracurriculares e a interdisciplinaridade. 
Eram oferecidos cursos gratuitos a quem quisesse fazê-los nas mais diversas 
áreas do conhecimento, inclusive direito. Eu acompanhei um curso semanal 

de espanhol. 



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

Sim, há uma semana dedicada à atividades para receber os alunos, e um dia 
no calendário da cidade para promover a integração dos estudantes 

estrangeiros. 

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

Tive mais contato com estudantes estrangeiros, sobretudo latinos. 

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

Os professores eram acessíveis e solícitos, respondiam rápidos aos e-mail e 
estavam dispostos a ajudar os alunos. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Não podia ter sido melhor. Todos eram muito receptivos e acolhedores.  

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Foi um processo bem complicado. O pedido de visto para a França tem uma 
fase prévia de inscrição no site CampusFrance e envio de documentos. 

Recomendo buscar sua obtenção com a máxima antecedência. 

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

Não, não tive que me registrar. Mas tive que fazer seguro saúde.  

Você morou em: Alojamento da instituição de ensino 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Entrei em contato com a seção internacional da Faculdade, e arranjei meu 
alojamento via troca de e-mails. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Os pagamentos eram realizados até o décimo dia útil de cada mês, na própria 
recepção da residência. Paguei caução referente a um mês, a qual me foi 

restituída ao final do intercâmbio. 

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

Excelente 



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

Excelente 

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

Excelente 

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

Sim, eu ia para a faculdade a pé e chegava em 8 minutos. Era próxima de 
ponto de ônibus e supermercado. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

O seguro chamava-se SMECO, feito na França.  

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

Sim, fui para o hospital enquanto estava em Paris. O atendimento foi muito 
bom, o seguro cobriu minhas necessidades. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Temperatura amena e frio ao qual não estou acostumada, mas não teve neve.  

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

Aconselho comprar as roupas no país de destino, é mais barato e as roupas 
necessárias NÃO podem ser encontradas no Brasil. 

Alojamento: 231 euros 

Transporte: 15 euros 

Alimentação: 200 euros 

Outros: 30 euros 

Total mensal aproximado: 450 euros 

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

A faculdade poderia dar mais orientações aos alunos quanto a obtenção de 
visto e moradia no país de destino. 



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

Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Sem mais. Os ganhos pessoais são 
indescritíveis, sem falar no aperfeiçoamento da língua, no contato direto com 
um sistema jurídico diverso e na experiência singular de viver em outro país. 

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

Poitiers é a cidade mais barata para estudantes na França, tem opções de 
lazer, tudo é perto, o sistema de ônibus é eficiente, fica perto de Paris, 

Barcelona, La Rochelle, Bordeaux, é uma excelente escolha de destino. 

 


