
Experiència a Viçosa-MG Brasil                                                                Armand Vidal Amill  

He estat fent intercanvi de mobilitat a Viçosa durant un curs lectiu de la 

Universitat de Lleida, des de l’agost de 2014 fins al juliol de 2015, estudiant l´últim 

any de grau d’enginyeria mecànica.  

La meva idea era anar a estudiar a Sud Amèrica, tenia diferents opcions, entre 

elles Viçosa. Vaig escollir aquest destí en primer lloc pel repte de l’idioma, ja que 

tot i semblar que és molt semblant a l’espanyol o al català quan arribes aquí 

t’adones que entendre’l i parlar-lo no és tant trivial, encara que des de bon principi 

entens bastant bé del que estan parlant. Jo aconsellaria aprendre algunes paraules 

o frases bàsiques abans de viatjar. Altres motius que em van impulsar a escollir 

aquest destí van ser tota la informació que vaig trobar sobre la UFV a la seva 

pagina web; assignatures que ofereixen, preus del cost de vida, legalització de la 

documentació, etc... La UFV té molt bona infraestructura per rebre estudiants 

estrangers i facilita la integració dels mateixos oferint cursos de portuguès per a 

estrangers i diferents activitats d’integració pels nou vinguts. Un altre motiu pel 

qual vaig escollir Brasil és per la cultura brasilera, i pel propi país, val la pena fer 

algunes escapades durant caps de setmana llargs. 

La Universitat de Viçosa té un campus immens, amb dos restaurants 

universitaris, diferents cafeteries, teatre, oficines bancàries, piscina, poliesportius i 

zones esportives on s’ofereixen tot tipus d’activitats per a estudiants, servei de bus 

urbà, biblioteca, serveis mèdics, etc... La ciutat de Viçosa està situada a cinc hores 

en autobús de la capital, Belo Horizonte, i sis de Rio de Janeiro. Aquesta té 70.000 

habitants i bàsicament tots els comerços, restaurants, cinemes i zones d’oci, 

s’ubiquen al costat de la universitat. També és on hi viuen la gran majoria 

d’estudiants. El cost de vida és relativament barat, el restaurant universitari 

ofereix dinars per 1.8 reals en canvi a la ciutat dinar o sopar et costa entre 6 i 10 

reals, un cafè té un cost a partir d’1 real i una habitació en un apartament 

compartit varia des de 300 a 600 reals. 

Pel que fa als estudis, com ja he comentat, vaig cursar l’últim any de grau, el 

que més m’ha sorprès és la proximitat i confiança que els professors tenen amb els 

alumnes i les hores que es dediquen a les classes pràctiques. Personalment, vaig 

tenir una molt bona experiència amb les assignatures cursades i amb la realització 

del meu treball de final de grau, on, en aquest últim, el meu orientador em va 

ajudar i dedicar tot el temps que vaig necessitar, em va facilitar tot tipus de 

material i inclús vaig poder assistir com oient a una assignatura relacionada amb el 

meu TFG que el mateix professor impartia en un altre grau.    

Alguns consells que crec que m’haguessin sigut útils abans de viatjar: 

 La millor forma d’arribar a Viçosa és volar fins a Rio de Janeiro i des de 

l’aeroport de Rio agafar un bus executiu que et deixa a l’estació d’autobusos, 



des d’aquesta, viatjar amb autobús fins a Viçosa, ja que és l’únic transport que 

hi arriba. 

 Per trobar habitatge, he après que el millor lloc per viure és a prop de 

l’entrada principal de la UFV, mai de l’entrada secundaria ja que està lluny de 

la zona d’oci. Per trobar-lo la millor opció és fer-ho per diferents grups de 

Facebook, (Classificados UFV,  Classificados Viçosa/MG, Republicas de Viçosa, 

Republicas de Viçosa –UFV). 

 

 El clima de la ciutat durant l’hivern és temperat; durant el dia gairebé no hi fa 

fred, però durant les nits no està de més tenir roba de tardor, ja que és 

normal  arribar als 9ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 


