
País de destino: França 

Cidade de destino: Lyon 

Universidade: Université Lumière Lyon 2 

Período de intercâmbio: 1º SEMESTRE/4º ANO 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
Direito da União Europeia, Direito Internacional e Europeu dos Direitos 
Humanos, Cultura Geral, Curso de Francês, Liberdades Fundamentais, 

Direitos Humanos da União Europeia. 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

Direito da União Europeia, Direito Internacional e Europeu dos Direitos 
Humanos, Cultura Geral, Curso de Francês, Liberdades Fundamentais, 

Direitos Humanos da União Europeia. 

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

Sim. A faculdade foi muito prestativa para tirar todas as dúvidas e oferecer a 
ajuda necessária. 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Prova oral, prova escrita, seminários. 

Qual era o esquema de aulas? Aulas expositivas. 

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

Não. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Boas, porém MUITO cansativas devido à metodologia extremamente 
expositiva e nada crítica. 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

- 

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

Excelente. Faculdade ótima, com uma estrutura incrível. 

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

Sim. Houve um coquetel de recepção organizado pela faculdade e diversos 
eventos organizados pelos "Erasmus". 

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

Com ambos, mas principalmente com os estrangeiros, que são mais 
receptivos. 



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

Em geral foi boa e eram acessíveis. Mas vale dizer que depende muito do 
professor, de modo que alguns são mais receptivos que outros. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Os alunos locais são mais fechados (os franceses como um todo são menos 
simpáticos) que os estrangeiros. 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Trabalhoso, mas tranquilo de conseguir. 

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

Não. 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

Um seguro da Porto Seguro aqui no Brasil e um Seguro obrigatório francês 
que a própria faculdade providenciou. 

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

Não precisei. 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Frio extremo de janeiro a maio e calor excessivo em junho. 

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

Muitos casacos e roupas básicas, que não amassem. 

Transporte 35 euros 

Alimentação - 

Moradia 267 euros 

Total mensal aproximado 1000 euros 

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

Foi show o serviço. 



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

Foi incrível, experiência incomparável. O intercâmbio é engrandecedor. 

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

Fale bem o francês e aproveite a cidade maravilhosa que é Lyon. 

Qual era o tipo da sua moradia? Alojamento da instituição de ensino 

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

A faculdade entrou em contato e providenciou. 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Não. 

Endereço  Avenue Albert Einstein, 03. 

Tipo de quarto Individual 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

MUITOS 

Quantos banheiro possui? 1 

Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

MUITAS 



Quais desses itens a moradia 
possui? 

Internet Wi-Fi, Máquina de lavar, o quarto tem figobar. 

Quais desses itens o quarto 
possui? 

Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Prateleira, Banheiro Individual 

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

Fogão, Forno, Microondas, cozinha compartilhada 

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

35 minutos 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

40 minutos 

Facilidades próximas 
Supermercados, Padarias, Bancos, Farmácias, Restaurantes, Bares, Pontos 

de ônibus/metro, Parque 

Moradia destinada a um gênero 
específico? 

Sem restrição 

Mais detalhes - 

A universidade estrangeira 
ajudou nesse processo? 

Sim 



 

 

 

Você utilizou sites ou grupos no 
Facebook para encontrar sua 
moradia? 

Não 

Contato do responsável Não tenho. 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

Sim. Simples, porém em frente a um ponto de tramway, fácil locomoção e 
praticidade. 

Outros comentários - 


