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Salut!
Você é um dos alunos selecionados que ganharam uma das bolsas do Programa Ciência
sem Fronteiras e irá fazer uma parte de sua graduação na França (a chamada Graduação
Sanduíche). Por isso, nós gostaríamos de deixar nossos parabéns!
A partir de agora uma nova etapa começa. Você vai vivenciar coisas novas e diferentes.
Então, resolvemos ajudá-lo. Criamos este “Guia de boas vindas” para dar algumas dicas que
poderão ser valiosas. Reunimos nesse documento algumas informações que certamente serão
muito úteis para que essa estada na França seja, mais do que uma ótima oportunidade
acadêmica, uma experiência de vida incrível .
Nas próximas páginas, você vai ficar sabendo algumas coisas que todo intercambista
deve saber. Deixe esse pequeno Guia com você e faça dele um de seus melhores amigos
durante esse séjour.
Juntamente ao guia, nossos e-mails e contatos telefônicos continuarão sempre à
disposição e sempre estaremos on-line no Facebook e no Twitter também.

Desejamos uma ótima leitura!
E, claro, um excelente intercâmbio!

À plus!
Equipe CampusFrance Brasil
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Informações sobre sua bolsa Graduação Sanduíche
Ciências sem Fronteiras
Conforme você sabe, o Ciência sem Fronteiras é um
programa que busca promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e
da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da
mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto
dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do
Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas
instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino
Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.
Você faz parte de uma sessão deste programa, a “Chamada
França”, fruto de um acordo entre os governos do Brasil e da França,
para a concessão de 10 mil bolsas em 5 anos!

Os benefícios da bolsa, conforme o edital, são os
seguintes:
•

Pagamento das taxas escolares na França

•

Bolsa integral paga ao aluno no valor de 870 €
mensais

•

Seguro saúde no valor de 70 € mensais

•

Auxílio instalação

•

Passagem aérea de ida e volta Brasil/França/
Brasil

•

Com apoio do CampusFrance, um curso
de francês de 2 meses será organizado na
França para os candidatos selecionados que
apresentarem nível inferior ao exigido (B2).

A partir deste acordo, você, estudante de uma instituição
brasileira que cumpriu as exigências do edital, pode cursar parte de sua
graduação em uma instituição francesa.
Sua bolsa terá a duração de 9 a 12 meses, podendo incluir um
curso de francês (para os convocados) e um estágio. Caso o seu curso
na França inclua um estágio, ele poderá ser encontrado com a ajuda da
universidade.
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Informações sobre seu Intercâmbio
A modalidade de seu Intercâmbio é a chamada
“Graduação Sanduíche”. O nome refere-se ao tipo de
mobilidade acadêmica que permite aos estudantes de
universidades brasileiras (e também do mundo todo) de
realizar parte de sua graduação em outra instituição – nacional
ou internacional. E como um sanduíche mesmo, compor
uma formação plural, com ingredientes novos e diferentes.
Pelo programa Ciências sem Fronteiras, o aluno
indicado ou não pela Universidade brasileira faz sua inscrição
a partir da abertura do edital pela própria CAPES e depois
recebe propostas das universidades francesas. A bolsa é
garantida e a alocação em uma universidade também. Assim
que acontecem as alocações, os documentos de aprovação
são encaminhados e o procedimento de visto começa.
O ano letivo na França vai de setembro
a junho. Os bolsistas convocados para o curso de
francês devem chegar na França no início de julho.
Ao final do intercâmbio, a equivalência de créditos
acontece principalmente mediante a aprovação nas matérias
cursadas na França.
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Formalidades na Chegada
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A chegada na França
Assim que você sair do avião, após mais ou menos 12 horas de
voo, há algumas coisas que precisam ser feitas.
Para facilitar, aqui vão algumas dicas.
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Preferencialmente, fale francês com o atendente da imigração.
Como você está indo à França a estudos, é simpático e muito
útil responder o atendente na língua dele. Além de tudo,
é uma boa oportunidade de começar a falar o idioma que
vai te acompanhar por toda sua estadia. Como no avião, a
comunicação é quase toda realizada em inglês, a primeira
chance de conversar em francês com alguém, seria enquanto
você passa pelo serviço de checagem do passaporte e
documentos. Além disso, mostre todos os documentos e
comprovações que lhe forem pedidas. Com os citados acima,
não haverá nenhum problema em sua entrada.
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Caso você ainda vá pegar uma conexão, a atenção deve ser redobrada.
Não hesite em perguntar onde será seu próximo embarque e quando o
mesmo acontecerá. Existem painéis que informam o local e o momento
da conexão, mas sempre que houver alguma dúvida, questione os
profissionais do aeroporto.

ido e
belec eve
a
t
s
e
nte
cê d
idame nte que vo cias,
v
e
d
r
dên
esta
a cie
Após ado, estej duas provi mento de
s
r
a
n
desca ente toma o bom and m com as
m
a
d
r
a
r
a
d
o e
p
rapi
áveis a estar em ração:
s
n
e
p
par
imig
indis
adia e ancesas de
t
s
e
a
r
ição
su
ades f
nstitu scola;
i
d
i
r
a
o
n
t
au
ou e
crição
ua ins iversidade
s
r
a
firm
, un
3 Con e foi aceito
s
lidade a
a
m
em qu
r
o
f
ar
umas ao OFII p ança
g
l
a
r
nto
liza
o
a Fr
3 Rea istrativas ju anência n cediment a
o
g
r
n
m
i
n
adm ar sua per te. Este p isto de lo s
n
v
z
e
i
a
l
lega nto estud ente para r a 6 mes
o
enqua atório som ur) superi
o
g
j
i
r
é
é ob o (long s
ã
duraç
).
o seu
é
e
u
(q

8

Confirmação de inscrição
Este é um procedimento obrigatório para todos os estudantes. A inscrição no ensino superior francês é
anual e individual. O procedimento é idêntico em todas as universidades, e próprio a cada uma das outras
instituições.
Nas universidades, a inscrição definitiva acontece em duas etapas:
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Legalização de permanência e visto na França
O procedimento descrito nesta página é
obrigatório somente para aqueles que, como você,
obtiveram um visto de longa duração (long séjour)
superior a 6 meses.
Para o primeiro ano de sua permanência na
França, o estudante recebe um visto que, após cumpridas
as formalidades abaixo descritas, ganha valor de carte
de séjour.

Ao chegar na França, antes dos três
primeiros meses no país, o estudante deve:
3 Entrar em contato com o OFII para agendar uma
visita médica preventiva obrigatória.
3 Fazer a validação do seu visto que conferirá a ele
valor de carte de séjour.

ATENÇÃO, BOLSISTA: Se este procedimento
não for cumprido, o visto perde sua validade
três meses após a data de sua emissão.
A taxa recolhida para esse procedimento é 55€ na
forma de um selo OMI (ou ANAEM), adquirido em
alguns “bureaux de tabac” ou nos “Centres des
impôts et du Trésor Public”. Essa compra deve ser
feita na França.
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Formalidades OFII e agendamento da visita médica
Assim que chegar na França o estudante deverá enviar por carta registrada ao Office français de l'immigration
et de l'intégration (OFII) de seu local de residência (na França) os seguintes documentos:
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Uma vez recebida a documentação completa, o OFII registra a
solicitação e encaminha por carta simples para o endereço indicado
pelo estudante um protocolo de recebimento dos documentos e uma
convocação para a visita médica e para validação do visto. Além disso,
o estudante também receberá um impresso próprio (lettre-timbre)
sobre o qual ele deverá colar o selo OMI (ou ANAEM) no valor de 55€.
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Apresentação no OFII
No dia da convocação o estudante deverá
apresentar os seguintes documentos:
3 passaporte com o visto
3 comprovante de residência
3 uma foto de rosto (3x4 ou parecida)
3 lettre-timbre com o selo OMI (ou ANAEM)
O cumprimento das formalidades OFII resulta na validação do visto no
passaporte. Aqueles que não realizam essas formalidades se encontrarão em
situação irregular na França.

Endereços OFII: Os endereços podem ser consultados no site www.ofii.fr na

sessão “Où nous contacter?” Acesse esse site também para obter mais informações.

IMPORTANTE!
Em caso de força maior, se o estudante não puder comparecer no dia
agendado será preciso solicitar por escrito ao OFII uma segunda convocação.
Caso o estudante não compareça novamente, não será possível agendar uma
terceira visita e o visto perderá a validade sem possibilidade de renovação.
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Alojamento
Sua casa nova durante o tempo de intercâmbio será responsabilidade sua. A CAPES
lhe dará auxílio financeiro, mas deixará que você e/ou sua universidade procurem o
melhor lugar para que você possa chamar de lar nos próximos meses.

ATENÇÃO!
Para você que vai fazer um curso de francês pelo programa Ciência sem
Fronteiras, um alojamento para o período do curso já está reservado. Com
o montante disponibilizado pela CAPES, você deverá pagar por essa estadia.

Veja no link a seguir algumas dicas extraídas de nosso site
que podem lhe ajudar e muito na procura de sua casa.



Fichas CampusFrance sobre
acomodação (em francês)
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Residências Universitárias
O CNOUS (Centre National des Oeuvres
Universitaires et Scolaires) administra em toda a França
590 residências universitárias. A obtenção de um
alojamento não é automática e depende do número
de vagas disponíveis. Em geral, a prioridade é dada
aos estudantes bolsistas do Governo francês em pósgraduação. O CNOUS propõe alojamento em quartos, mas
também em estúdios e apartamentos HLM (“habitations
à loyer moderé”) para jovens casais.
Para conseguir uma vaga em uma residência
universitária é necessário contatar o serviço regional
de alojamento, o CROUS (Centre Régional des Oeuvres
Universitaires et Scolaires) da cidade de destino do
estudante.
Na Cidade Internacional Universitária de Paris
o procedimento é diferente. O estudante brasileiro
pode candidatar-se diretamente na “Maison du Brésil”.
Lembramos que é dada prioridade aos bolsistas brasileiros
(CAPES e CNPq) e para estudos de pós-graduação.
14

Residências
Privadas

As residências privadas são uma opção que não pode ser esquecida,
apesar do custo. Elas são mais caras, mas geralmente estão instaladas em
imóveis de construção recente e oferecem um grande número de serviços.

Sites interessantes
3 Facotel
3 ICADE
3 Les Estudines
3 Associação Fac-Habitat
3 Campus Habitat

Acomodação na casa de idosos
3 Le PariSolidaire
3 Intergénération

O OSE (Office de Services Etudiants) propõe duas formas de locação
nas grandes cidades universitárias: ofertas particulares e residências para
estudantes. O “OSE-point logement” administra mais de 35 residências
estudantis. Na parte de ofertas particulares são oferecidos em torno de
50.000 alojamentos em estúdios de dois cômodos, bem como quartos em
casas de família e apartamentos para dividir com outros estudantes.
15

Compartilhar uma
locação via web
Dividir uma locação é uma solução que atrai cada vez mais os
estudantes. Ofertas e pedidos de alojamento atropelam-se nos sites Internet,
frequentemente criados por e para estudantes. Pode-se responder a uma oferta
ou apresentar um pedido instantaneamente. Aqui vão algumas opções:
3 www.placeducampus.com - ofertas de particulares ou de profissionais.
3 www.etudiant-fr.com - todos os aspectos da vida estudantil.
3 www.capcampus.com - todos os aspectos da vida estudantil.
3 www.oeil-fr.com - site em inglês, voltado para estudantes estrangeiros na
França.
3 www.crous-creteil.fr - criado pelo CROUS da Academia de Créteil, fornece
informações práticas, como o que fazer para obter auxílio financeiro, bolsa de
estudo, alojamento.
3 www.appartement.org - ofertas de apartamentos para alugar e muitas
ofertas de locação exclusivamente em Paris.
3 www.adele.org - associação para o desenvolvimento econômico do
alojamento estudantil.
3 www.kel-koloc.com - ofertas para compartilhar um alojamento e outras
informações sobre alojamento
3 www.appartager.com - ofertas de apartamentos para alugar e muitas ofertas
de locação exclusivamente em Paris.
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Locação de imóveis
É possível alugar pequenos apartamentos em toda a França, mas para isso o estudante
estrangeiro, além dos documentos normalmente solicitados para a locação, precisa apresentar
um fiador (uma pessoa francesa que se responsabilize por sua locação) ou em outros casos um
depósito (que corresponderia ao valor total de aluguel durante o período de locação).
O fiador e a caução
Para se alugar uma residência na França
é preciso muitas vezes possuir um fiador (garant)
ou realizar o pagamento adiantado de dois a
três meses do valor do aluguel (caution). Caso o
estudante não disponha disso, ele poderá obter
auxílio junto à l'Action Logement (Loca-Pass), que
fará o papel do fiador e o ajudará com o pagamento
do valor da caução.

Onde consultar anúncios?
3 www.pap.fr
3 www.seloger.com
3 www.explorimmo.com
3 www.fnaim.com

Na França, existem dois dispositivos de auxílio financeiro mensal para a moradia.
Esses mecanismos são destinados a estudantes de todas as nacionalidades. O montante
é definido em função da renda do estudante, do tipo de alojamento e do valor do aluguel.
Trata-se da Allocation de Logement (Auxílio-Alojamento) e do APL (Auxílio Personalizado
à Moradia). Esses auxílios são atribuídos pelas Caisses d'Allocation Familiale (CAF) para
estudantes residentes legalmente na França que estejam regularmente inscritos em uma
instituição de ensino superior e que já possuam uma residência fixa no país. No site da
CAF você poderá simular o cálculo do valor mensal provável do seu auxílio moradia na
França.
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Prefeituras
Nos sites das prefeituras você
também pode obter dicas sobre onde
encontrar alojamento, além de saber
um pouco mais sobre a cidade onde
irá morar. Veja a lista das prefeituras
no site www.facilement.com

Centros de Informação para a
Juventude
Os Centros de Informação para
a Juventude disponibilizam
informações sobre alojamentos.
Alguns deles têm consulta on-line
de ofertas de alojamento, através de
anúncios.
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Conta bancária francesa
Outra dúvida sobre um dos primeiros
procedimentos a ser feito quando se chega a França é
sobre a conta bancária. Uma boa opção é abrir uma conta
corrente em um banco europeu. Para abrir uma conta, em
geral exige-se apenas a apresentação de um documento de
identidade, um atestado de residência e um documento que
comprove renda em euros, ou seja, apenas comprovando
a legitimidade da estadia (comprovando que é estudante
intercambista e bolsista). Em alguns casos, pode-se exigir
também um depósito inicial. A partir daí, pode-se obter
talões de cheques e o cartão do banco (conhecido como
carte bleu), nacional ou internacional, para fazer saques e
compras em caixas automáticos.

Fique atento ao uso da conta!
Geralmente o limite negativo corresponde à metade
da renda declarada. Um cheque devolvido por falta de
fundos faz com que o correntista perca imediatamente
o direito de emitir outros cheques e de usar o cartão de
crédito. Se esse problema não for resolvido em até um mês,
será aberto um processo onde o correntista fica impedido
de possuir uma conta bancária durante alguns anos.
Na França, não existe uma política de parcelamento
de compras, os pagamentos, mesmo nos cartões de crédito,
são sempre à vista. O cartão de crédito pode ser de débito
ou crédito, neste último você escolherá o dia em que suas
compras serão debitadas de sua conta.
Outras opções que você tem, é a de procurar seu
banco aqui no Brasil e verificar se ele tem parceria com bancos
internacionais (e verificar se as taxas para pessoa física não
são muito altas para essa utilização também) e se é possível
manter sua conta na França e possibilitar o acesso lá.
Outra forma de gerir seu dinheiro é a de fazer um
cartão especial internacional (aqueles que são feitos para
viagens) no qual depósitos podem ser realizados do Brasil
para o exterior. Com esse cartão, é possível realizar saques e
compras, porém algumas taxas são cobradas. Na França, estes
cartões de bandeira Visa e Mastercard são aceitos na maioria
dos estabelecimentos.
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Seguro saúde e social
Você está indo para um dos países com mais tradição de seguridade social do mundo. A França mantém
políticas de bem-estar social muito bem definidas. Existem inúmeras ajudas públicas e particulares
concedidas pelo governo ou por agências.

O seguro de saúde francês (Sécurité Sociale)
A cobertura social francesa (sécurité sociale) permite o
reembolso de parte dos gastos médicos (em torno de
70%) por uma anuidade básica de aproximadamente
200 € anuais. A afiliação ao regime de sécurité sociale
é obrigatória a todos os estudantes de até 28 anos
de idade inscritos em uma instituição de ensino
superior associada à sécurité. A contratação deste
seguro é realizada na França, no mesmo momento da
inscrição administrativa na universidade ou instituição
de ensino. Paralelamente a esse sistema obrigatório,
os seguros-saúde estudantis (mutuelle étudiante)
permitem, por um valor relativamente baixo (a partir
de 110 €/ano), complementar a cobertura, de modo

que todo atendimento médico seja reembolsado em
100%. Para mais acesse a informação sobre "seguros
complementares" em nosso site.
Estudantes com mais de 28 anos devem,
obrigatoriamente, contratar um seguro de saúde pessoal.
Este seguro pode ser privado (entre 150 e 800 € por ano)
ou obtido gratuitamente ou com um custo moderado
junto à Couverture Maladie Universelle (CMU). Para
poder se afiliar à CMU é preciso que o estudante já
esteja residindo legalmente na França por mais de três
meses. O pedido de afiliação à CMU deverá ser efetuado
junto à Caisse Primaire d’Assurance Maladie do local de
residência do solicitante.

ATENÇÃO: Para cobrir o período entre a data da viagem para a França e a matrícula na universidade, todos os estudantes
devem, independente de idade e tipo de curso que irão realizar, contratar um seguro privado de viagem (cobertura mínima de
30 mil euros). Este tipo de seguro é obrigatório para a realização de qualquer viagem internacional e seu comprovante pode
eventualmente ser solicitado no momento da entrada no país. No Brasil, o seguro de viagem pode ser feito em seguradoras
privadas (bancos), ou em agências de viagens e intercâmbio especializadas no público estudantil.
Conforme você concordou no Termo de Compromisso enviado pela CAPES, haverá uma quantia exata para cobrir seus gastos
com seguros.
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A França

Certo. Agora que as informações mais
importantes para legalizar e facilitar sua
estadia na França já foram passadas, é
hora de trazer alguns pontos, dicas e
curiosidades sobre o país onde você vai
morar por um bom tempo.
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Localização e clima
Localizada na Europa Central, a França está em uma
posição classificada como “estratégica”. O motivo? Sua área
continental (também chamada de Hexágono) é banhada pelo
Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira
territorial com Bélgica, Espanha, Andorra, Mônaco, Itália,
Suíça, Alemanha e Luxemburgo e também é “ligada” ao Reino
Unido pelo Canal da Mancha – uma fronteira marítima de 563
km que liga ambos os países. Logo, você está em um lugar de
excelente acesso.

Entre os europeus, tem a terceira maior área territorial (ficando atrás da Rússia e da Ucrânia). As
paisagens variam desde os Alpes até as praias paradisíacas do Mar Mediterrâneo. Se você for para o Norte
ou Nordeste do país, prepare-se para temperaturas um pouco mais baixas no inverno e verões intensos.
No Sul e Sudeste , o clima é mediterrâneo, com invernos mais modestos e verões parecidos com o do
Brasil. No oeste da França, o clima é oceânico, ou seja, chove bastante. E no leste, as montanhas deixam
o clima um pouco mais temperado, com muita neve e muito frio no inverno. Não deixe de conferir as
temperaturas médias da sua cidade, isso vai te ajudar a fazer sua mala, comprar o que for necessário e te
poupar de passar algumas dificuldades!
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As regiões
Dividida em 26 regiões, a França ainda possui territórios
ultramarinos (ainda da época dos Grandes Impérios) e a
Córsega, que fica no Mediterrâneo, muito próxima da África.
Um desses territórios é a Guiana Francesa, que faz fronteira
com nosso Brasil. Nessas partes do mundo, a administração
e a política são francesas – bem como os cidadãos.
Nas 26 regiões, estão os 100 departamentos (que são quase
como nossos Estados) e dentro destes departamentos, as
comunas e as cidades francesas. Uma dessas será sua nova
cidade por um período de até um ano.
A França é um país de muita abertura a pessoas do
mundo todo. Por exemplo, 14% dos estudantes no país
são estrangeiros. Isso coloca você dentro de uma parcela
muito significativa nesta sociedade. Portanto, não fique
preocupado, você está em um lugar acostumado a receber
e lidar com um intercambista, visto que a França é inclusive
o país que mais recebes turistas no mundo.
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Importância histórica
Conforme você aprende desde a época da escola, a França tem relevância
histórica há quase 2 mil anos. O país possui inúmeros museus que
contam sua história através dos anos e dos eventos mais importantes da
humanidade. Por isso, essa é sua chance de conhecer mais um pouco sobre
Império Romano, sobre os reis europeus, sobre a Revolução Francesa,
Imperialismo e sobre as duas Grandes Guerras, vivenciadas de perto pelos
franceses. Além dos cenários mais famosos como a Torre Eiffel, a região
da Alsácia e Lorena, a Côte d’Azur, a Normandia, entre outros.
Hoje, a nação está entre os países mais ricos e desenvolvidos do
mundo. É uma das 10 maiores economias do planeta, é a segunda da
Europa e participa do G8 (grupo dos sete países mais industrializados e
desenvolvidos do mundo e a Rússia). Mesmo sendo internacionalmente
conhecida como inigualável ponto turístico e produtora de alimentos e
artigos de luxo, a França destaca-se na produção e exportação de material
de alta tecnologia aeroespacial, de telecomunicação e nuclear.
Aliás, a matriz energética do país que você vai morar em alguns dias vem
79% da energia nuclear. É uma energia “limpa” no sentido de que não causa
danos ao meio-ambiente ao gerar energia elétrica. Porém, atualmente
enfrenta muitos protestos, tanto em nível interno, como externo devido
ao recente acidente em Fukushima, no Japão.
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Política
Em termos políticos, seu novo lar é muito relevante também. A França é um dos países mais influentes
do mundo. É militarmente muito forte e faz parte do Conselho de Segurança da ONU - órgão que reúne as
cinco maiores potências mundiais - e da OTAN (aliança estratégica de defesa no Hemisfério Norte). Os fatos
internos desse país sempre são notícia na mídia internacional, como por exemplo, a eleição recente do novo
presidente, François Hollande, em maio.
O novo governo diverge em alguns pontos
do anterior. Hoje, a França está sob administração
socialista e tanto sua política interna como externa
sofrerão algumas mudanças em curto prazo.
As relações internacionais da França são
sempre muito intensas. O país, historicamente,
sempre
esteve
envolvido
em
questões
internacionais. Hoje os principais assuntos nos quais
há participação francesa são: imigrações, Primavera
Árabe, crise econômica mundial e manutenção da
União Europeia.

25

“Art de Vivre”

A “arte de viver” do francês é como se fosse uma instituição. Você vai perceber
que existem coisas na França que são quase como “sagradas”. O prazer em conversar, ler,
apreciar a boa culinária, o bom vinho, as artes e os amigos. Viver de forma proveitosa seria
a definição exata. Sendo assim, aproveite para relaxar um pouco de sua rotina, do stress do final
de semestre e da espera para começar sua nova etapa de vida. Curta os momentos e seus
horários livres para fazer como os franceses e se dedicar exclusivamente ao seu bem estar.
A França é terra de uma das melhores gastronomias do mundo, dos melhores perfumes, das
artes e das paisagens e cidades mais visitadas do planeta. Certo... Mas você está indo para lá para
descobrir o que pode ir além disso. Apesar das dicas e informações que colocaremos aqui serem de
“conhecimento geral”, fica também nossa orientação: Descubra a SUA França.
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Gastronomia
Prepare-se. Você vai experimentar
uma das melhores e mais famosas comidas
do mundo. A gastronomia francesa sempre
foi sinônimo de sofisticação e classe.
O queijo realmente é um símbolo
nacional. Existem quase 400 tipos vendidos
em supermercados e em formageries
especiais. Normalmente são servidos após
as refeições substituindo a sobremesa e
junto a uma taça de vinho, que por sua vez
é a bebida favorita. Produto de exportação
para vários países, o vinho francês pode
ser encontrado em qualquer mercado e em
todos os restaurantes e é uma instituição.
Grandes safras de Bordeaux, de Bourgogne
ou de Côtes du Rhône, além dos vinhos da
Loire, da Alsácia e do sul da França estarão
disponíveis. O vinho se degusta entre
amigos, durante uma boa refeição e com
parcimônia. Aprecie com moderação!
Durante o dia-a-dia você vai
provavelmente comer na universidade.
Os
450
restaurantes
universitários
administrados pelos CROUS fazem parte da
tradição da vida estudantil na França. Os
preços praticados pelos Restos U são muito
interessantes: uma refeição completa custa

somente 3,05 € (preço referente ao ano
letivo 2011-2012)! Para frequentá-los, basta
possuir uma carteira de estudante. Alguns
abrem à noite e aos finais de semana.
Conheça aqui os endereços dos Restos U na
França.
Quando você for experimentar
outras opções, lembre-se: um restaurant
serve refeições, uma brasserie serve
refeições rápidas e bebidas quentes e frias,
e os cafés servem essencialmente bebidas.
As boulangeries (padarias) não são como
grandes padarias das cidades brasileiras e
vendem essencialmente pães, sem abrir para
doces. Se você puder cozinhar, vai encontrar
uma grande variedade de ingredientes
e opções de abastecimento em todas as
cidades: hipermercados, supermercados e
feiras (que são também muito tradicionais
na cultura francesa e mais baratas).
Uma dica: Quando você for a um
restaurante e quiser beber água enquanto
come, peça uma carafe d’eau (jarra de
água). A diferença entre pedir isso e pedir
uma bouteille d’eau (garrafinha de água), é
que você não pagará pela primeira, pois é
água filtrada da torneira.
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Transporte
A bicicleta poderá ser seu principal meio
de transporte enquanto estiver na França. A
maioria das cidades está muito bem preparada
para os ciclistas. Com uma bicicleta você poderá
fazer todos os dias o trajeto até a universidade,
à biblioteca, à casa dos seus amigos. Ou seja,
a qualquer lugar. Existem serviços diversos de
aluguel e bikesharing. Comprar uma bicicleta
também é muito simples – além de ser garantia
de que você vai conseguir vendê-la depois.
Várias cidades de França contam com
linhas de metrô e/ou de tramway e a maior
parte oferece inúmeras opções de ônibus. Além
de serem rápidos e econômicos, a utilização
desses meios de transporte possibilita conhecer
as cidades mais tranquilamente. Como em
grandes cidades brasileiras, existe o sistema
de bilhetes eletrônicos, com taxas cobradas a
partir do trecho percorrido e com opções bem
mais baratas para estudantes.
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Vida de estudante
Estudante na França é quase uma profissão. As
aulas no país acontecem geralmente de maneira integral
e o estudante passa quase o dia inteiro na universidade.
Aulas, trabalhos, provas e projetos serão constantes na sua
rotina. Mesmo assim, as universidades possuem estruturas
ótimas capazes de fazer com que você passe realmente um
dia inteiro aproveitando as instalações. Refeitórios e cafés
para descansar, áreas de convivência para conversar com
seus amigos e também enormes bibliotecas com títulos e
computadores para ajudar nas suas tarefas.

Greves
Acostume-se. A França é um país com tradição de se manifestar.
Praticamente todas as semanas, algum serviço irá se reunir para
pedir melhores condições de trabalho. Os franceses, em geral,
são muito politizados. Sempre sabem o que está acontecendo
no mundo e no jogo político. Por isso, é sempre bom se manter
informado, mesmo que não queira tomar partido.

No mais, aproveite seus benefícios!
restaurantes
universitários,
auxílio-moradia,
residências estudantis, redução no transporte
público e no lazer (cinema, esportes, bibliotecas,
museus etc.), todos esses elementos permitem
cobrir com um orçamento relativamente reduzido
as necessidades essenciais do dia-a-dia e da vida
cultural. Por isso, pode-se dizer que, em geral, é
bastante vantajoso ser um estudante na França.
Levando-se em conta as diversas reduções de
preços oferecidas aos estudantes, o orçamento
mensal fica em torno de 600 € no interior da França
e 1000 € em Paris.
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Feriados nacionais
Procure também saber os feriados regionais e municipais.
Além desses feriados, existem as férias grandes de verão (de
junho a agosto), as férias menores de inverno (normalmente
15 dias em dezembro e/ou janeiro para comemorar Natal e Ano
Novo) e também os grandes feriados como Páscoa (primavera)
e Toussaint (outono) que duram uma semana. Pode começar a
programar suas viagens e passeios!

Data

Nome local

1º de Janeiro

Jour de l’An

Março ou Abril
1º de Maio

Lundi de Pâques
Fête du travail

8 de Maio

Fête de la Victoire

Maio
Maio

Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte

14 de Julho
15 de Agosto
1º de Novembro
11 de Novembro

Fête Nationale
Assomption de Notre-Dame
Toussaint
Armistice

25 de Dezembro

Noël

Observações

Fim da Segunda Guerra Mundial
(1945)
Feriado desde 1886
“Dia de solidariedade com os idosos”
desde 2004
Tomada da Bastilha (1789)
Padroeira da França
Fim da Primeira Guerra Mundial
(1918)
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Sites úteis
Site da Comunidade França-Brasil com dicas de eventos
na França e também com informações sobre a cooperação
universitária entre os dois países.

www.comunidadefb.com.br

O site oficial de Turismo na França reúne diversas informações
sobre todas as cidades do país. Não perca tempo e pesquise
sobre sua cidade nessa plataforma.

www.france.fr

Site da Atout France sobre turismo na França em português.

br.franceguide.com
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Sites úteis
Site do Ministério da Cultura com resumo e explicação de todas
as atividades culturais no país.

www.culture.fr

Site do CampusFrance na França, com dicas práticas e
orientações para os estudantes estrangeiros.

www.campusfrance.org

Site da Préfecture de Police – Paris, mas com informações úteis
e direcionamento para outras cidades.

www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
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Sites úteis
Site da ONISEP, setor oficial para informação sobre o ensino
superior na França.

www.onisep.fr
Site do Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Site do Ministério dos Assuntos Estrangeiros e Europeus

www.diplomatie.gouv.fr/en/
Site do Ministério da Saúde

www.sante.gouv.fr

Trabalho

Circular étudiants étragers
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Sites úteis
O CampusFrance está sempre disponível para te ajudar!
Entre em contato conosco sempre que precisar:

CampusFrance Brasil
www.brasil.campusfrance.org
Estamos em São Paulo (SP) e nosso endereço
é na Alameda Jaú, 1208 nos Jardins (próximo à
estação do metrô Trianon MASP).
Venha nos visitar!
Estamos também nas Redes Sociais.
Acompanhe-nos tanto no Facebook, como no Twitter.

Curta o
CampusFrance!

Siga o
CampusFrance!

Seja nosso
amigo!

Você também tem a opção de participar do
Grupo Ciências sem Fronteiras no Facebook.
Para conversar e tirar dúvidas diretamente com seus colegas!
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Bon
voyage!
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