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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO 

ANO ACADÊMICO [2013.2] 
 
Nome do aluno:   Talles Eduardo Cabral Sanavria 
E-mail (caso queira ser contatado por outros alunos):  talles.sanavria@gmail.com  
Sua idade no período de intercâmbio: 24   
Período de intercâmbio: De 09/2013 a 08/2014 
Universidade Anfitriã:  Université de Rouen     
Cidade:   Rouen   
País:  França    
 

� Sobre o local (cidade/país) 
 
A cidade onde você morou ficou acima ou abaixo das suas expectativas iniciais? Por que/Em 
que aspectos?  
  Acima, pois era uma cidade histórica, aconchegante, bem de transporte público, segura.    
 
Fale sobre a temperatura. Tente comparar com o nosso clima.  
  Instável, chovia quase sempre, só não era muito frio no verão mesmo.    
 

� No âmbito vida social 
 
O que mais lhe impressionou positivamente? 
  A convivência com vizinhos de outros países e amizades com os Erasmus(intercambistas 
europeus)    
 
Quais as maiores dificuldades que você teve (língua, custos, moradia, alimentação, amizades, 
etc.)?  
   Um pouco de dificuldade no começo de fazer amizades com os franceses pois eram muito 
fechados, mais com o tempo fiz boas amizades.   
 

� Sobre o custo de vida 
 
Qual foi o custo total (aproximado) da sua viagem e da passagem aérea (indicar em 
separado)?  
 Aproximadamente 1300 euros mensais, + passagem de ida e volta(900 euros), calção para 
moradia(1000 euros), Seguro saúde(500 euros) e gastos iniciais com ticket anual de ônibus etc      
 
Qual você acredita poderia ser o custo mínimo desse seu intercâmbio (economizando ao 
máximo em gastos com viagens, compras, refeições sofisticadas)? 
   10000 euros.   
 
Onde você ficou hospedado? Quanto custou? Você recomenda este alojamento?  Forneça 
características do local bem como forma de contato, se possível.  
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   Casa universitária do CROUS, 340 euros mensais. Recomendaria sim. 19 metros quadrados, 
cozinha, banheiro e quarto com móveis básicos.   
 
Onde você fazia/fez suas refeições? Quanto custava um almoço, um lanche, etc.? 
  Fazia em casa geralmente, ou no Restaurante universitário, 4 euros no universitário. Lanches 
a partir de 6 euros.   
 
Como você se locomoveu na cidade? Qual o custo da passagem do 
ônibus/metrô/trem/taxi/aluguel de bicicleta?  
 Onibus e metro, 260 euros o pass anual de ônibus.     
 
Como estudante você encontrou facilidades (preços reduzidos, entradas gratuitas)? Quais? 
  Sim, carteira de cultura que dava descontos como no Brasil, fora descontos em passagens.    
 

� No âmbito acadêmico: 
 
Quais os pontos positivos sobre seu período de estudos no exterior?  
Ótimos professores, ótima estrutura, ótimos livros, ótima faculdade.      
 
Quais os pontos negativos (ou dificuldades) sobre seu período de estudos no exterior?  
 Ficar longe da família e amigos quando se mais precisa.     
 
Liste (outras) informações relevantes sobre as atividades (acadêmicas) desenvolvidas no 
período de estudos. 
 Contato com professores sobre Comércio Exterior, pós intercambio     
 

� No aspecto pessoal 
 
Durante o seu período de intercâmbio, do que você mais sentiu falta com relação à sua vida 
no Brasil? 
  Amigos, e família.    
 
Agora que está de volta ao seu país, do que mais sente/sentirá falta com relação à sua vida 
fora do Brasil?  
   Segurança, liberdade, transporte público, festa, gastronomia interncional   
 
Relate a sua experiência mais marcante (positiva E negativa) vivida durante o seu período de 
intercâmbio. 
 
POSITIVA:  A oportunidade de conhecer outros países.      
 
NEGATIVA: : Ficar doente durante mais de uma semana             
 
 
      
 


