
NOME: Juliana Froehlich 
CIDADE/PAÍS:  Paris / França 
PERÍODO: 6 meses 
2º semestre 
 
Universidade/Faculdade: Université Paris VIII 
 
- Período 
Início (mês/ano): Outubro/2009 
Término (mês/ano): Janeiro/2010 
- Disciplinas cursadas e bibliografia (favor listar): 
Remediation en Grammaire et Orthographe 
- Museologie Generale: Montrer 
- Exposition(S) (1) 
- Art Postal, Mail Art et Mail Art Networking 
-Histoire(S) De L'art, Xxe-Xxie Siecle 
-Expositions : De la visite Au compte-rendu critique  
 
QUANTO ÀS DISCIPLINAS:  
 
1) A quantidade de matérias escolhidas foi adequada? Comente.  
Foi. Gostaria de ter feito mais matérias, mas não tinha tempo disponível. 
 
2) Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? A Universidade 
propiciou algum tipo de auxílio a esse respeito (academic advisor). 
 Sim consegui, a Universidade tem um tutor. 
 
3) Quais são os sistemas de avaliação utilizados nos cursos? (provas, escritas, 
orais, trabalhos, outros)  
Provas escritas, orais e monografias 
 
4) Como as aulas são desenvolvidas?  (expositivas, debates, apresentações, 
outros) 
Expositivas, debates e/ou apresentações, depende da disciplina e do professor. 
 
5) Quais são os recursos utilizados em sala de aula e fora dela? (internet, e-mail, 
videoconferências)  
Power Point na sala de aula e e-mail fora. 
 
6) Como você avalia a qualidade do curso, em relação ao seu curso no IP? Melhor, 
pior, equivalente. Em que sentido? 
Equivalente em relação aos professores e à infra-estrutura, mas os alunos brasileiros 
costumam ser melhores. 
 
7) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/Faculdade? 
 
X Biblioteca                X Restaurante/Lanchonetes 
X Centro Esportivo     X Alojamento 
X Tutor                     
 
8. Você teve dificuldades para acompanhar as aulas devido ao idioma?  E como 
foram sanadas? 
No começo estava bem difícil, mas ao longo do semestre fui me acostumando. Para 
ajudar fiz uma disciplina de francês. 



 
INTEGRAÇÃO:  
 
1) Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? 
Como foram? Foram organizadas pela escola ou pelos estudantes locais?   
Sim, houve. Foram interessantes, mas cansativas, pois se repetiam. Foram 
organizadas pela universidade e pelos estudantes de francês língua estrangeira. 
 
2) Você teve mais contato com estudantes nativos ou com estrangeiros?  
Com estrangeiros. 
 
3) Como foi à receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas?   
Os professores da Paris VIII são disponíveis ao diálogo com os alunos dentro e fora das 
aulas. 
 
 
BUROCRACIA: 
 
1) Houve problemas em relação ao visto? Quais dicas você pode dar para facilitar 
o processo?  
Sim! Assim que chegar vá à Cité Universitaire que lá eles orientam muito bem. 
 
2) Você teve que se registrar no país onde realizou o intercâmbio? Como foi esse 
processo? (Especifique prazos, taxas, documentos necessários)  
Sim, para isso basta ir na Cité Universitaire em Paris 
 
3) Na Universidade/faculdade, você tem que fazer documentos, com as 
carteirinhas e outros?   
Em caso afirmativo, descreva-os incluindo suas respectivas taxas.A carteira de 
estudante é gratuita, mas assim que chegamos temos que pagar 198 euros, 
equivalentes ao plano de saúde. 
             
4) Você morou em:  
com outro estudante 
 
5) Foi necessário depósito de segurança? Como os pagamentos eram 
realizados? Era necessário permanecer por um tempo mínimo?  
Foi necessário um depósito de dois meses de aluguel. Pagávamos em dinheiro todo 
dia 9 do mês. Era necessário permanecer pelo menos 3 meses. 
 
6)Se não ficou em alojamento da Universidade/faculdade, como você conseguiu 
contato? 
Pesquisei imobiliárias pela internet. Lodgis e Paris Attitude 
 
7) Qual a qualidade do alojamento em que você ficou? Limpeza, conforto, 
facilidades, localização. 
Como tudo em Paris, era muito pequeno, mas a localidade era ótima. 
 
8) Quais as condições climáticas que você enfrentou durante o período de 
intercâmbio?  
Outono e inverno. 
 
9) Que roupas você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Agasalhos e roupas de baixo que aqueçam, mas vale muito a pena comprar lá mesmo. 



 
 
SEGURO SAÚDE:  
 
1) Qual seguro saúde você contratou? 
LMDE 
 
2) Você precisou utilizá-lo? Como foi o atendimento? 
Sim, o atendimento foi bom. 
 
3) Você daria alguma dica neste sentido? 
Siga as instruções da Universidade e dos profissionais da LMDE. 
 
CUSTOS:  
Alojamento: 500 euros 
Transporte local: 56,60 euros por mês em média 
Alimentação: Não sei 
Lavanderia: 20 euros 
 
CONCLUSÃO:  
 
Qual o valor do intercâmbio para sua vida pessoal, acadêmica e profissional? 
Dificil medir. É uma mudança muito grande que passamos. Vale muito a pena, o valor 
em dinheiro não é nada comparado ao conhecimento e a experiência adquiridos.  
 
Quais os conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir 
para o mesmo lugar em que você esteve?  
Escolha bem os cursos e aproveite muito bem a cidade e o que ela oferece. 
 
 

 


