DICAS SOBRE A UNIVERSIDADE DE AUSTRAL
Antes

→

O aluno deve entrar em contato com a pessoa responsável pelo Departamento de Intercâmbio da Faculdade
de Direito da Universidad Austral, Profa. Pilar Zambrano, através do e-mail: Pilar.Zambrano@fd.austral.edu.ar .
Ela passará informações não apenas sobre a universidade (inscrição, matérias, etc.), mas também sobre a
cidade (onde se hospedar, precauções, etc.).

→

É recomendável que se chegue com antecedência para escolher as matérias que irá cursar, onde residir,
conhecer a cidade, etc..

→

Do Brasil, o aluno pode já começar a buscar moradias, mas é preciso ficar atento para não firmar
compromissos de longa duração e se arrepender depois. Em relação à moradia, muitas vezes o detalhe faz toda
diferença (é longe do ponto de ônibus, faz barulho à noite, etc.). Nesse sentido, o aluno pode reservar os
primeiros dias para ficar em um hotel, albergue ou casa de amigos, familiares ou outros alunos em intercâmbio,
enquanto busca sua residência definitiva.

→

O aluno pode levar dólares, observados os limites legais, cartões de crédito que permitem saque
internacional e receber lá correspondências com dinheiro. O estudantes que têm conta no Banco do Brasil, este
tem um sistema de retirada de dinheiro lá sem muitas taxas, porém o Banco Itaú é o que possui mais agências e
caixas eletrônicos espalhados pela Cidade.
A viagem

→

No inverno, a temperatura esfria, chegando em torno de 5º C. Deve-se levar agasalhos, embora se possa
comprar casacos muito bons e baratos lá. No verão, faz calor.

→

Não se esquecer de levar despertador, guarda-chuva, etc.. É útil levar laptop para anotar as aulas e fazer os
trabalhos. No entanto, a universidade dispõe de uma sala de computadores e há várias ‘lan houses’ espalhadas
pela cidade.

→

Chegando lá, para ir do aeroporto ao seu destino, sugiro que o aluno tome um táxi simples. Há uma cabine
que atende no próprio aeroporto e encaminha para táxis cadastrados. Antes da viagem ao destino, já lhe
informam o preço, que costuma ser em torno de 55 pesos (em média, 10 pesos correspondem a 7 reais).
Chegando na cidade

→

Caso ainda não esteja em uma residência definitiva, deve começar a buscar, com o apoio da responsável
pelo intercâmbio da Universidad Austral. São 3 as formas mais usuais de moradia: a ‘casa de família’, o aluguel
de apartamento e os pensionatos (hostal). A casa de família é o mais recomendado, por ser um ambiente próprio
para receber estudantes, no qual ao aluno é reservado um quarto, mas ele pode usar outras utilidades da casa,
como geladeira, fogão, microondas, etc.. Seu preço gira em torno de 650 pesos. Em relação ao aluguel de
apartamentos, este dá uma certa autonomia ao estudante, mas deve ser dividido com outro aluno, e são poucos
os locadores que aceitam firmar contratos de curta duração e sem fiador, garantias, etc.. O pensionato, por fim,
costuma ser mais caro e impessoal, mas pode ter certos benefícios, como o acesso a Internet.

→

Os bairros da Recoleta, Palermo e Belgrano são os mais residenciais e bem localizados, em ordem
decrescente. Ficam próximos a pontos turísiticos, áreas verdes e locais de compras, e não são distantes da
universidade. No entanto, não deverá ser descartada a hipótese de morar no Centro ou em San Telmo, que são
mais baratos e próximos à universidade, porém não são áreas residenciais (há muito movimento durante a
semana e pouco nos fins de semana, passam muitos ônibus fazendo barulho e poluindo o ambiente, etc.).

→

O sistema de transportes é muito bom e barato. Os ônibus custam 0,80 pesos, passam com grande
freqüência e possuem vários itinerários. Acredito que é a melhor forma de se ir até a universidade. Sugerimos a
compra do “Guia T” , que possui todas as linhas de ônibus, com seus trajetos e pontos da parada mais próxima
de onde se está. Custa em torno de $ 3,00 (três pesos). Os táxis também são baratos e abundantes, além de
existirem várias linhas de metrô (subte) pela cidade, mas a estação fica longe da Faculdade.
Na universidade

→

O aluno pode cursar matérias da graduação, maestria e seminários. Em relação às primeiras, recomenda-se
não cursar mais de 3, porque o ritmo de aulas e estudo é intenso. Para se ter uma idéia, a média para aprovação
é 4 e muitos alunos não a atingem. No que tange às disciplinas da maestria, são aulas muito aprofundadas sobre
determinada matéria, ministradas por professores excelentes. É distribuída uma apostila para ser lida antes de
cada aula.

→

Há um refeitório na universidade, além de restaurantes próximos. Uma refeição simples custa entre 10 e 15
pesos.

→

O aluno pode optar por levar sua refeição de casa para a Universidade, uma vez que o refeitório possui
microondas para uso dos alunos.

As informações acima são baseadas na experiência dos alunos Roberto Benayon, Bernardo Braga e Mariana
Jardim, que participaram do intercâmbio na Universidade Austral em 2006. Assim, deve-se ficar atento às
mudanças de preços e às demais alterações que podem ocorrer, inclusive em relação à própria estrutura da
faculdade. Caso haja outras dúvidas, pode-se enviar um e-mail à aluna Patrícia Fiad patisfiad@gmail.com , que
participou de intercâmbio em Austral recentemente e estará à disposição para ajudar.
Finalizando, esperamos que essas informações básicas possam ajudá-los de alguma forma.
Dificuldades são naturais quando estamos fora do nosso país, convivendo com culturas e hábitos diferentes, mas
acreditamos que os benefícios de se viver uma experiência como esta, certamente irá superar as dificuldades
encontradas.
O mais importante é aproveitarem ao máximo esta oportunidade, pois com certeza fará toda a diferença em sua
carreira.
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