DICAS SOBRE A UNIVERSIDADE PARIS II

→ A Faculdade Paris II é bem central e, segundo informações, a melhor da
França em Direito.

→ O aluno tem toda a liberdade para escolher as matérias e nas primeiras duas

semanas tem a opção de assistir o quanto de aulas quiser para ter uma noção
do que escolher.

→ Há um escritório da faculdade que trata dos assuntos relacionados aos

intercambistas, porém é necessário que os alunos se apresentem, assim que
chegarem lá.

→ O conteúdo do curso é profundo e altamente atualizado. As aulas são

ministradas em auditórios para mais de 300 pessoas, porém há os TDs (trovoux
dirigès) que são dados por monitores em turmas com cerca de 30 pessoas nas
quais há debates, exposição dos alunos e avaliações específicas e mais
aprofundadas. Cada disciplina tem uma prova ao fim do período, oral ou escrita.
Os TDs são avaliados continuamente, através de dissertações, análise de casos
e comentários de sentença.

→

A faculdade oferece um curso de francês semanal gratuito aos
intercambistas, o que facilita o acompanhamento das aulas, porém é essencial
ter um conhecimento avançado da língua.

→ Em Paris você precisa de transporte público, não dá para fazer tudo a pé. O

Metro funciona muito bem, existem dois, o metro normal e o rer, que cobre uma
zona periférica. Os dois funcionam de 5 da manhã até meia-noite e meia.
Também existem ônibus, inclusive com linhas especiais noturnas, para quando
acaba o metro. Para quem vai ficar um ano o melhor é comprar a carte
imaginR, custa por volta de 270 euros e vale por 12 meses. Caso contrário, o
passe mensal custa por volta de 50 euros.

→ Existem cantinas universitárias, onde se pode almoçar e jantar diariamente. A
refeição é composta por arroz, batata, carne ou peixe, salada e garrafinha
de água. O bilhete custa 2,75.

→ Alojamento é o mais complicado. A faculdade não te garante um quarto, eles

pedem que o aluno procure por ele mesmo. É muito difícil encontrar moradia no
mercado, especialmente para estrangeiro. Existem muitas residências
estudantis espalhadas pela cidade, além da cidade universitária. É muito
importante ir com certa antecedência, pois assim terão mais opções de escolha
de residência, além de fazê-la com calma. Caso tenha dificuldade, procure o
CROVS que é o órgão do governo que lida com os estudantes e as questões de
trabalho, alojamento, alimentação, esporte, etc

→Seguro saúde utilizados: STB (ISIC), MIC Europa
→ Existe uma ajuda dada pelo governo francês a todo estudante, estrangeiro ou

não. Chama-se CAF. O aluno tem que fazer um dossier solicitando ajuda de
custo que, normalmente é concedida. O valor é proporcional ao custo do
aluguel.

→ O cartão de crédito habilitado funciona bem mas, de qualquer maneira é bem

provável que o estudante seja 'obrigado' a abrir uma conta em um banco
francês, tendo em vista que para qualquer outra coisa, tipo, celular, aluguel, Caf,
será pedido seus dados bancários. Mas é super simples e existem contas
universitárias, como no Brasil.
Com relação ao visto, é necessário começar o processo com antecedência, pelo
site do Campus France. O visto de 6 meses para intercâmbio não pode ser
renovado. Se há pretensão de estender o programa de intercâmbio, é melhor já
sair com o visto de 1 ano.

→Para quem fica mais de 6 meses é necessária uma permissão de moradia, a
carte de sejour, que o aluno tira em Paris. Informar-se no Consulado.

As informações acima são baseadas na experiência das alunas exintercambistas Mayra Mayor e Juliana Cesário Alvim que participaram do
intercâmbio em 2006 e 2008 respectivamente. 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 para julianacesarioalvim@superig.com.br
ou Mariana
Assumpção mari_deassumpção@yahoo.com.br, que estão 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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