
País de destino França

Cidade de destino Grenoble

Universidade Université Grenoble Alpes

Período de intercâmbio 8º semestre/quarto ano

Forma de intercâmbio Convênio USP/AUCANI

Foi com bolsa? Santander Universidades

Disciplinas cursadas

Protection Internationale et Européenne aux Droit 

de l'Homme, Droit Économique International, 

Introduction à l'analyse de l'analyse économique du 

Droit.

A quantidade de matérias 

escolhida foi adequada? 

Comente.

Sim, as matérias eram bem extensas e todas as aulas 

precisavam de leitura densa para acompanhamento, 

então três matérias seriam ideais para o maior 

aproveitamento possível.
Você conseguiu se 

matricular nas disciplinas 

que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto 

(academic advisor)?

Sim. Existe uma pessoa na faculdade em um cargo 

especialmente criado para acompanhar os alunos 

em intercâmbio, ela era ótima e me deu total apoio 

durante meu tempo de estudos lá.

Quais os sistemas de 

avaliação utilizados nos 

cursos ou disciplinas?

provas orais

Qual era o esquema de 

aulas?

aulas expositivas, em uma das matérias havia alguns 

debates pontuais.
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?

Interessantes.

Quais facilidades eram 

oferecidas pela instituição 

de ensino?

A Faculdade ofereceu um curso de francês para 

detectar o nível real do idioma na primeira semana, 

ela também ofereceu um esporte e uma língua 

gratuitamente (o aluno poderia escolher) para maior 

contato com os franceses e com a língua, além de 

diversas atividades de integração durante o ano.

Como você avalia a infra 

estrutura da instituição de 

ensino onde você realizou o 

intercâmbio?

Ótimas, mas as salas são muito preparadas para o 

inverno e não para o verão (algumas pessoas 

passavam mal com pressão baixa no verão)



Houve atividades de 

recepção/integração para 

os estudantes estrangeiros? 

Em caso afirmativo, tais 

atividades foram 

organizadas pela 

universidade ou por alunos?

Sim, por ambos (alguns eventos eram organizados 

pela faculdade e outros pelos alunos)

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Nativos, mas muitos estrangeiros também (maioria 

europeu)

Como foi a receptividade 

dos professores? Eles eram 

acessíveis fora do horário 

normal de aulas?

Sim, os professores são super acessíveis, tiram 

dúvidas, são compreensivos, mas não conversam 

nada relacionado às provas (tal assunto era 

conversado apenas com a diretoria de intercâmbio), 

apenas questões sobre a matéria.

Como foi a receptividade 

pelos alunos locais e 

estrangeiros?

Super atenciosos e carinhosos, sempre querendo 

ajudar e conversar.

Como foi o processo para 

obtenção do visto?

Desorganizado e estressante, o consulado errou a 

tipologia do visto o que me prejudicou pois não tive 

acesso a vários auxílios do governo.

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?

GTA - não recomendo, não me deram suporte 

nenhum durante a viagem (fiquei doente duas vezes 

e não obtive assistência)

Você precisou usar o seguro 

de saúde internacional 

durante o período de 

intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre 

o atendimento.

Sim, duas vezes, contudo, o seguro me enviou 

informações erradas e no final descobri que o 

seguro não tinha convênio com médicos locais, os 

tratamentos foram feitos por serviços prestados 

pela universidade gratuitamente aos alunos.

Quais as condições 

climáticas que você 

enfrentou durante o 

intercâmbio?

durante o verão, muito calor (36º C) e durante o 

inverno um frio normal (2º C)



Que roupas você aconselha 

que sejam levadas para o 

mesmo período?

roupas para tempo frio e quente, as estações são 

muito bem definidas e em seis meses é possível 

sentir muito calor e frio.

Transporte
ótimo, transporte público de qualidade leva a todos 

os pontos importantes da cidade

Alimentação
ótima, mas a carne é extremamente cara (não 

consumi, não senti falta)

Moradia
ótima, mas tive alguns problemas com a primeira 

síndica por falta de organização

Total mensal aproximado 320 euros
Que sugestões você faria 

para que os serviços 

prestados pelo 

International Office 

FDRP/USP fossem 

aperfeiçoados?

os serviços prestados pelo international office foram 

maravilhosos, ao contrário dos serviços prestados 

pela AUCANI.

Qual o valor do intercâmbio 

para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

O intercâmbio me ajudou a atingir a fluência no 

francês o que é extremamente necessário na área 

profissional que pretendo atuar.

Quais conselhos e/ou dicas 

você daria para estudantes 

que pretendem ir para o 

mesmo lugar em que você 

esteve?

Faça atividades extracurriculares e fuja de brasileiros 

para aproveitar a língua local.

Estilo da moradia Alojamento da instituição de ensino
Como foi o processo para 

conseguir moradia?

através da faculdade escolhi a moradia e o contrato 

foi feito diretamente com a imobiliária
Foi necessário um 

pagamento antecipado pela 

moradia?

sim, os três primeiros meses são pagos de uma vez 

antes de chegar no país

Endereço 3, allée de Certèze (38610)

Tipo de quarto Compartilhado
Quantos quartos possui a 

moradia?
2

Quantos banheiro possui? 1

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total?
2

Quais desses itens possui? Internet Wi-Fi, Máquina de lavar

Quais desses itens o quarto 

possui?

Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, 

Prateleira, Aquecedor
Quais desses itens o 

banheiro possui?

Chuveiro, Banheira, Espaço para coisas pessoais, 

Toalhas



Quais desses itens a cozinha 

possui?

Geladeira, Fogão, Microondas, Mesa, Utensílios de 

cozinha
Tempo gasto da moradia 

até a universidade
10 minutos andando

Tempo gasto da moradia 

até o centro da cidade
20 minutos de tram

Facilidades próximas Universidade
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 possuo
Você recomendaria essa 

moradia para outros 

alunos?

sim


