
País de destino: França 

Cidade de destino: Rouen 

Universidade: Université de Rouen Normandie 

Período de intercâmbio: 8o semestre / 4° ano 

Forma de intercâmbio: Convênio USP/AUCANI 

Foi com bolsa? Mérito Acadêmico - AUCANI 

Disciplinas cursadas: 
Criminologia, Proteção de Direitos Fundamentais, Processo Penal e Execução 

de Penas 

A quantidade de matérias 
escolhida foi adequada? 
Comente. 

4 + aulas de francês. Foi adequada, porque as aulas eram todas em francês e 
a exigência é bem alta 

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

Sim, não consegui mudar meu plano de estudos por conta dos prazos muito 
justos entre a AUCANI e minha universidade na França, mas como tinha 

escolhido cursos interessantes, acabou sendo tranquilo 

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou 
disciplinas? 

Prova escrita e prova oral 

Qual era o esquema de aulas? Expositivas de 3 horas semanais 

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

No começo é difícil, mas depois acaba ficando mais fácil 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 
faculdade? 

Como o método de ensino é muito expositivo e cansativo, acredito que na 
França como um todo, as aulas poderiam ter sido melhores, apesar dos 

conteúdos terem sido interessantes, mesmo que em grandes quantidades 

Quais facilidades eram 
oferecidas pela instituição de 
ensino? 

Aulas de francês, esportes, restaurante universitário, biblioteca, eventos 
culturais 

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

Ótima, a faculdade é enorme, nova e bem equipada 

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

Sim, a ESN é a associação de alunos responsável pela acolhida. Eles 
realizaram vários eventos durante o semestre, inclusive uma semana de 

recepção e viagens 

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

Estrangeiros! O contato com nativos é bem dificil na França 



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

Os professores foram muito educados e receptivos, não tive nenhum 
problema inclusive com troca de data de prova. 

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros? 

Na faculdade a receptividade é ruim, principalmente porque fiz matérias no 
mestrado, onde dizem que a competitividade é maior que o normal 

Como foi o processo para 
obtenção do visto? 

Pelo site e depois 1 ida ao cknsulado 

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

Não, você só precisa ir à faculdade pagar uma taxa de seguro saúde 
obrigatória para estudantes na França (acho que de 280€) por ano! 

Qual seguro de saúde 
internacional você adquiriu para 
seu intercâmbio? 

April 

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

Não precisei, eu quase fui em um médico, mas ia utilizar o seguro pago lá 
para a faculdade mesmo 

Quais as condições climáticas 
que você enfrentou durante o 
intercâmbio? 

Muito frio 

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

De calor e de frio, porque no começo é quente e depois vai esfriando aos 
poucos 

Transporte 30€ 

Alimentação 200€ 

Moradia 260€ 

Total mensal aproximado 700€ 

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

Meu maior problema era/é a AUCANI mesmo, então talvez um canal de 
informações mais eficientes entre o International Office da FDRP e a AUCANI 

seria sensacional e não deixaria os alunos tão perdidos quanto aos 
procedimentos 



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

Foi uma oportunidade maravilhosa e inesquecível na minha vida! A 
oportunidade de compartilhar experiências incríveis, fazer amigos do mundo 
todo, viver imerso em uma outra cultura e língua, além de se aventurar por 

diversos lugares 

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

Rouen é uma cidade ótima para se fazer intercâmbio, porque não tem muitos 

brasileiros, e ao mesmo tempo não é pequena e nem grande, o que ajuda 

muito no custo de vida alto da França. Tem sempre muitos eventos 

acontecendo na cidade, a universidade é enorme, com diversos campus ao 

redor da cidade, e a localização é muito central na Europa (1:30 de trem de 

Paris)! 

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

Como foi o processo para 
conseguir moradia? 

Por email antes de chegar 

Foi necessário um pagamento 
antecipado pela moradia? 

Sim, foi preciso pagar um caução e o primeiro aluguel 

Endereço  9 Rue du Chemin Neuf, Rouen 

Tipo de quarto Individual 

Quantos quartos possui a 
moradia? 

Muitos 

 

Quantos banheiro possui? 2 

Quantas pessoas dividem a 
moradia no total? 

1 



Quais desses itens a moradia 
possui? 

Internet Wi-Fi, Máquina de lavar 

Quais desses itens o quarto 
possui? 

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

Quais desses itens o banheiro 
possui? 

Chuveiro, Espaço para coisas pessoais 

Quais desses itens a cozinha 
possui? 

Geladeira, Fogão, Armários 

Tempo gasto da moradia até a 
universidade 

10 minutos de ônibus 

Tempo gasto da moradia até o 
centro da cidade 

5 minutos a lé 

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

Bares, Pontos de ônibus/metro, Universidade, 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 resid-saintpaul@crous-rouen.fr 

Você recomendaria essa moradia 
para outros alunos? 

Sim! Melhor localização, com banheiro e cozinha próprios 

Outros comentários - 


