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O meu dia-a-dia no intercambio consistia em fazer as 3 disciplinas do mestrado às quais
me propus antes de sair do Brasil, que eram todas no mesmo dia entre 9hs e 14hs. Além
disso, fazia uma aula de francês por semana de três horas, gratuitamente na faculdade;
e também fiz um estágio com uma psicanalista de aproximadamente 12 horas semanais
em um Centro de consultas de saúde gratuito para a população.
Eu estudava na biblioteca da Faculdade Paris Diderot por meio período, 3 ou 4 vezes na
semana, e sempre que estava por lá almoçava no bandejão que tem ótimo custo
beneficio 3,10 euros com direito à prato e sobremesa (para isso é necessário ter uma
carteirinha da faculdade). Outra atividade que toma tempo é cuidar da casa. No tempo
livre, frequentei museus (que não faltam na cidade), parques principalmente no verão
(para fazer piqueniques etc) e andei bastante pela cidade que é plana e linda; sempre
tem algo novo para descobrir nos mesmos caminhos.
Dicas:
É muito importante estar matriculado na universidade para ter algumas vantagens como
poder pegar livros da biblioteca, almoçar no bandejão, ter o seguro saúde garantido
como estudante e transporte também com preço mais em conta.
Transporte:
Para mim sempre valeu a pena ter o cartão navigo (um passe que serve para ônibus,
metro e RER )das zonas 1 e 2, ja que eu morava nesta zona e só me locomovia por ali.
Tem também a bicicleta que é possível pegar emprestada por toda a cidade. Chama-se
Velib - http://www.velib.paris.fr/. O site da RATP também é muito bom para ver que
itinerário fazer e quanto tempo leva o trajeto; dá para ver também que horas o próximo
ônibus
vai
passar
no
ponto
que
você
escolher
http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/recherche-avancee .

Lugar para ficar:
É sempre bom ficar esperto neste quesito porque Paris é chato para achar um algo para
alugar com preço acessível encontrei meu studio através do mural da aliança francesa:
Neste site você pode tentar achar um quarto para alugar com outras pessoas que
morem com você: http://www.appartager.com/

No mural da Igreja Americana você pode achar bons negócios de alojamento, segue o
endereço:
https://maps.google.com/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&ie=UTF8&q=eglise+americaine+paris+annonces&fb=1&hq=eglise+americaine+paris+annonces
&cid=0,0,4838378235320844401&ei=ioEUJm7EojC0QXNyOWKBw&ved=0CKEBEPwSMAM&oi=local_group
No mural da Aliança Francesa de Paris também sempre tem ofertas de trabalho e de
lugar para alugar: https://maps.google.com.br/maps?client=safari&oe=UTF-8&ie=UTF8&q=aliança+francesa+paris&fb=1&gl=br&hq=aliança+francesa&hnear=0x47e66e1f06e
2b70f:0x40b82c3688c9460,Paris,+França&cid=0,0,12925961462780381556&ei=XgxaUb
3NDMHN0wGf7IHgCQ&ved=0CEYQrwswAA

foto de um dos auditórios em momento de aula

o local onde me hospedei

vista do studio

Biblioteca as 19h de sábado- horário de fechamento

As janelas da biblioteca dão para o Senna
Sites que podem interessar:
é sempre bom ver a metereologia antes de sair de casa:
www.meteofrance.com/
esta é uma boa radio (vale a pena para treinar o frances):
http://www.franceinfo.fr/

Dicionario francês na internet:
http://dictionnaire.tv5.org/dictionnaire/definition/sur

Livrarias: As duas estão em Saint Michel e vendem livros usados com preços melhores
www.gibertjoseph.com/
www.gibertjeune.fr/

