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Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI

Disciplinas cursadas
Libertés Fondamentales, Problèmes Économiques Contemporains e 

Sciences Sociales

A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Sim, pois todas as disciplinas foram em francês e me demandavam 

tempo de estudo fora da sala de aula.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve 

algum tipo de auxílio por parte da 

escola nesse assunto (academic 

advisor)?

Sim. A escolha das disciplinas foi feita de forma muito livre e 

independente. Contudo, senti falta de auxílio sobre o grau de 

dificuldade de algumas disciplinas.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou 

disciplinas?

Provas de múltipla escolha e prova dissertativa

Qual era o esquema de aulas? Expositiva

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Inicialmente, tive muitas dificuldades com a velocidade de fala dos 

nativos no idioma bem como com alguns conceitos jurídicos do 

sistema jurídico europeu. Ao final, as provas foram relativamente 

tranquilas, mas me demandaram muito estudo e dedicação.

Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?
Excelentes

Quais facilidades eram oferecidas 

pela instituição de ensino?

Tínhamos uma boa biblioteca, com ótimo horário de funcionamento 

e retirada de livros no prazo de 15 dias. Além disso, tinha um ótimo 

RU com preços acessíveis.

Como você avalia a infra estrutura 

da instituição de ensino onde você 

realizou o intercâmbio?

Muito boa.

Houve atividades de 

recepção/integração para os 

estudantes estrangeiros? Em caso 

afirmativo, tais atividades foram 

organizadas pela universidade ou 

por alunos?

Houve uma atividade de recepção realizada na primeira semana de 

aula pela faculdade, mas que não pude comparecer, pois estava no 

processo de me acomodar e ir às aulas. Posteriormente, a 

integração foi realizada pela entidade estudantil ERASMUS. 

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Comente.

Estrangeiros. É muito difícil fazer amizade com os franceses.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eles eram acessíveis 

fora do horário normal de aulas?

De modo geral, tive uma boa interação com os professores. Alguns 

muito dispostos a ajudar, outros nem tanto. 

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

A receptividade dos alunos locais não foi boa. Houve ajuda somente 

em pedidos feitos via grupos nas redes sociais, mas de forma muito 

pontual. Já com os estrangeiros, a receptividade foi excelente.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?

Foi muito corrido, pois a documentação para que eu pudesse fazer o 

requerimento chegou muito tardiamente (vide a carta de aceite). No 

geral, o Consulado Francês foi receptivo ao compreender a urgência 

da obtenção do visto.



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?

Utilizei o seguro saúde da Travel Ace Assistance

Você precisou usar o seguro de 

saúde internacional durante o 

período de intercâmbio? Em caso 

afirmativo, comente sobre o 

atendimento.

Sim. Tive que pagar todas as despesas médicas e só foi 

reembolsada quando retornei ao Brasil, mediante processo de 

requerimento da seguradora e apresentação de todos os 

comprovantes de pagamento e receitas médicas.

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou durante o 

intercâmbio?

Inverno muito frio e rigoroso.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Muito quentes, casacos confortáveis, gorros, luvas, cachecol, botas, 

guarda-chuva.

Transporte 20 euros

Alimentação 250 euros

Moradia 490 euros

Total mensal aproximado 900 euros

Que sugestões você faria para que 

os serviços prestados pelo 

International Office FDRP/USP 

fossem aperfeiçoados?

Acredito que o International Office da FDRP é muito atencioso e 

muito qualificado em nos atender. As limitações enfrentadas são 

decorrentes de relacionamentos e das burocracias com outros 

órgãos.

Qual o valor do intercâmbio para 

sua vida pessoal, acadêmica e 

profissional?

Não consigo por em palavras a exatidão, mas acredito que todo 

mundo deveria ter a possibilidade de viver fora e sentir o quão 

enriquecedora é essa experiência.

Quais conselhos e/ou dicas você 

daria para estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Se for para Rouen (Normandia) ou mesmo para a França, tenha 

consciência de que nem sempre será fácil fazer amizade com os 

franceses. Contudo, apegue-se nas amizades com os demais 

intercambistas estrangeiros. Arrisque-se muito na língua e não se 

apequene com os erros, pratique muito com seus amigos, esqueça 

do português enquanto estiver fora. Faça cursos na língua se estiver 

no intercâmbio (geralmente oferecidos pela Universidade escolhida), 

leia na língua local, conheça muito a cultura de lá. Pesquise muito 

sobre o país, sobre a facilidade para os estudantes, sobre os 

auxílios de mobilidade oferecidos pelo país.

Estilo da moradia Apartamento - kitnet

Como foi o processo para 

conseguir moradia?
Foi tranquilo. O processo foi feito à distância, via internet.

Foi necessário um pagamento 

antecipado pela moradia?
Sim.

Endereço 11 Rue Emile Leudet - Rouen, France

Tipo de quarto Individual

Quantos quartos possui a moradia? O prédio tinha pelo menos 10 apartamentos e tinha 5 andares.

Quantos banheiro possui? 1

Quantas pessoas dividem a 

moradia no total?
A moradia era individual

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

Quais desses itens o quarto 

possui?

Cama de solteiro, Escrivaninha, Guarda roupas, Lençois, Prateleira, 

Aquecedor, Banheiro Individual, Era equipado com itens de cozinha, 

tinha frigobar, microondas, fogão.



Quais desses itens o banheiro 

possui?
Chuveiro, Espaço para coisas pessoais

Quais desses itens a cozinha 

possui?

Geladeira, Freezer, Fogão, Microondas, Mesa, Utensílios de 

cozinha, Armários

Tempo gasto da moradia até a 

universidade
1 minuto, pois morava a um quarteirão do prédio da faculdade.

Tempo gasto da moradia até o 

centro da cidade
15 minutos a pé.

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

Pontos de ônibus/metro, Parque

Moradia destinada a um gênero 

específico?
Sem restrição

Mais detalhes

A universidade estrangeira ajudou 

nesse processo?
Não.

Você utilizou sites ou grupos no 

Facebook para encontrar sua 

moradia?

Google.

Contato do responsável Monsieur Bouaoud

Você recomendaria essa moradia 

para outros alunos?
Sim. Era de fácil localização, muito bem centrada e perto de tudo.

Outros comentários


