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Após ser aceito em um estabelecimento de ensino superior, uma das grandes dúvidas do estudante estrangeiro é como
conseguir um alojamento; mas para tentar um alojamento em uma residência universitária o processo deve começar bem
antes...

Residências universitárias
O CROUS (Centro Regional de Obras Universitárias e Escolares) administra em toda a França 532 residências
universitárias, onde se dá prioridade às famílias com baixa renda e aos bolsistas em geral.
O CROUS propõe alojamento em quartos, mas também em estúdios e apartamentos HLM (habitations à loyer
modéré) para jovens casais.
Para conseguir lugar em uma residência universitária é necessário contatar o serviço de alojamento do CROUS no mês
de janeiro para ingresso na universidade em outubro.
O dossiê pode ser retirado nos estabelecimentos de ensino, no CROUS ou através do site www.cnous.fr. A datalimite para entrega do dossiê é 30 de abril.
Na cidade universitária de Paris o procedimento é diferente. O estudante brasileiro pode candidatar-se diretamente
na Maison du Brésil. Veja todas as informações no site www.maisondubresil.org. Lembramos que é dada prioridade
aos bolsistas brasileiros (CAPES e CNPq) e para estudos a partir do 2º ciclo. Outras opções em Paris podem ser
encontradas no final deste dossiê.

Pensionatos internacionais
Para estudantes do mundo inteiro a AFI (Association des Foyers Internationaux) administra duas residências na região parisiense,
uma em Montpellier e uma em Marseille. Propõe quartos e apartamentos mobiliados, com prioridade para os bolsistas do
governo francês. Informações: www.afi.asso.fr.

Residências privadas
As residências privadas são uma opção que não pode ser esquecida, apesar do custo. Elas são mais caras, mas estão instaladas
em imóveis de construção recente e oferecem um grande número de serviços.
- Facotel - www.facotel.com
- Eurostudiomes - www.laureades.com
- Reside Etudes - www.estudines.fr
- Associação Fac-Habitat - www.fac-habitat.com
- Gestrim Campus – Réseau national de résidences étudiantes privées - http://www.campus-habitat.com/

Órgão de serviços estudantis
O OSE (Office de services étudiants) propõe duas formas de locação nas grandes cidades universitárias: uma através de ofertas
particulares e outra em residências para estudantes. O OSE-point logement administra mais de 40 residências estudantis. Na
parte de ofertas particulares são oferecidos mais de 50.000 alojamentos em estúdios de dois cômodos, bem como quartos em
casas de família e apartamentos para dividir com outros estudantes.

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, freqüentemente criados por e para estudantes. Pode-se responder a uma oferta ou apresentar um pedido
instantaneamente.
www.placeducampus.com : ofertas de particulares ou de profissionais.
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www.etudiant-fr.com : todos os aspectos da vida estudantil.
www.capcampus.com : todos os aspectos da vida estudantil.
www.oeil-fr.com : site em inglês, voltado para estudantes estrangeiros na França.
www.guichet-etudiant.com : criado pelo CROUS da Academia de Créteil, fornece informações práticas: o que fazer para obter
auxílio financeiro, bolsa de estudo, alojamento.
www.appartement.org : ofertas de apartamentos para alugar e muitas ofertas de locação exclusivamente em Paris.
www.adele.org : associação para o desenvolvimento econômico do alojamento estudantil.
http://www.kel-koloc.com/ : ofertas para compartilhar um alojamento e outras informações sobre alojamento

Locações particulares
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).
Para explorar os anúncios imobiliários no jornal é necessário uma caneta, um telefone e muita paciência. Escolher um jornal e
finalmente decodificar os jargões dos anúncios Appartement coquet? – minúsculo. Charmant? – prever reformas. Étage élévé? –
sem elevador... Antes de escolher é indispensável verificar o máximo de informações: endereço, estado geral, tamanho exato,
etc.
Outras decodificações importantes:
HLM – habitations à loyer modéré

Logement: vide (vazio); meublé (móveis como cama, armários, sofá, mesa, cadeiras, etc); equipé (frigobar ou geladeira, fogão quase sempre placas elétricas)

Charges : encargos. Normalmente, gás e eletricidade
Hors charges (hc): o valor do aluguel não inclui os encargos, que serão pagos separadamente pelo locatário
Charges comprises (cc ou tcc): o valor do aluguel inclui os encargos
EDF / GDF: companhias de eletricidade e gás da França

Chauffage électrique: aquecimento elétrico
Chauffage collectif: aquecimento coletivo (com saída para todos os apartamentos), a gás
Coin cuisine: cozinha balcão, não separada
Wc ou douche sur pallier: banheiro ou ducha no corredor
Existem algumas opções de sites para consultar este tipo de anúncio:
- www.pap.fr
- www.seloger.com
- www.explorimmo.com
- www.etudiant-fr.com
- www.fnaim.com
- www.lacentrale.fr/sommaire_immobilier.php

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 no site www.facilement.com.
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CIJ (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. Encontre o centro mais próximo no site
http://www.cidj.com/DesktopDefault.aspx?tabid=132

Outras opções em Paris
Alojamento temporário:
CISP - http://www.cisp.asso.fr/
FIAP - http://www.fiap.asso.fr/
FUAJ - http://www.fuaj.org/
Pesquise também na Igreja Americana - 65, quai d'Orsay 75007 PARIS. Metrô: Alma-Marceau. Lá existem anúncios de
alojamento e é distribuída a revista FUSAC (revista de anúncios – www.fusac.com)
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Sites Úteis
CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) – www.cidj.asso.fr
CIDJ-Logement – http://www.cidj.com/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=52
CNOUS (Centre National de Ouvres Universitaire et Scolaires) – www.cnous.fr
CNOUS-Logement – http://www.cnous.fr/vieetud/logement.htm
OSE (Office de services étudiants) – www.leclubetudiant.com
OSE Point Logement - http://www.leclubetudiant.com/inf/?RUB=56&SRUB=213
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Entre em contato com o CenDoTeC !!!
Para qualquer
dossiê de inteligência territorial, de prontidão tecnológica,
de informação científica e técnica
sobre o Brasil
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