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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, creio que a quantidade escolhida foi apropriada. 
Realizei o mesmo numero de disciplinas que costumo fazer na 

FEARP

Você conseguiu se matricular nas 
disciplinas que queria? Houve algum 
tipo de auxílio por parte da escola a 
esse respeito (academic advisor)?

Foi oferecida ajuda de um Academic Advisor, especialmente pra 
cada área (Administração e Economia) 

Todas as disciplinas que escolhi, não tive problemas para me 
matricular.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Trabalhos individuas, trabalhos em grupo, apresentação de 
seminarios e exercicios foram utilizados como metodo de 

avaliação, assim como um exame ao final do semestre.

Qual era o esquema de aulas? 
Aulas semanais de 2 horas de duração.

Utilização de diversos artigos e discussão de casos. Além disso, 
slides sempre eram utilizados.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

As disciplinas que cursei estão um nível pouco acima da FEARP, 
mas não por causa dos professores, mas sim pelos alunos mais 

interessados. 


Os cursos fizeram com que todos se integrasse nas aulas.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, 
Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, Mentor/Buddy

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Houve integração dos alunos que em grande maioria foi 
organizada por alunos, com um incentivo da Universidade.

Primeiro momento foi explicado como funcionaria a matricula, 
avaliação e esquemas de aula.

Muitos encontros foram feitos para interagir os alunos



Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Estrangeiros. 


O contato com estrangeiros foi maior por causa das integrações 
organizadas pelo "international team" da Universidade. 


Interesse dos alunos nativos em conhecer os alunos estrageiros 

foi práticamente zero.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Extremamente acessiveis. Todos estavam a disposição em tirar 
dúvidas após a aula e a responderem e-mails.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Alunos locais não se interessavam em interagir com os alunos 
estrangeiros, entretanto os estrangeiros foram muito 

receptivos 

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Rápido. 
Em menos de 1 semana obtive o visto. 

Você teve que se registrar no país 
onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Tive que me registrar para poder sair do país, pois sempre que 
saia da União Europeia, eles me pediam carteira de residente. 


Além disso, para realizar um curso de linguas oferecido pelo 

governo, precisaria desse registro

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade, República

Como foi o processo para conseguir 
moradia? Como você conseguiu o 
contato? Quando você começou a 

procurar?

O processo para conseguir moradia foi um pouco complicado.


Utilizei diversos sites de procura e contatos que já havia com 
alguns alunos (que realizaram intercambio na FEARP) para 

conseguir um lugar.


Além disso, a universidade nos passavam diversos anuncios, 
mas alguns estavam com o preço muito acima do mercado. 


No segundo semestre, conversei com a responsavel por 

administrar os alojamentos para poder morar no alojamento da 
faculdade.



Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, todos os contratos de aluguel, inclusive o do alojamento 
da universidade foi necessario pagamento de um calção


Geralmente os pagamentos foram realizados por transferencia 
bancaria, com uma conta que abri no proprio país (Banco ING)


A maioria dos contratos pediam tempo mínimo de 1 ano, mas 

geralmente pode repassar o tempo restante (caso fique menos 
de 1 ano) dependendo com o locatário.

Qual a qualidade do alojamento em 
que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Existe uma cozinha em comum, banheiros separados 
masculinos e femininos


A limpeza das áreas comuns eram feitos semanalmetne. 


Energia, aquecimento e contas diversas, já estavam incluidos 

no aluguel.

Era próximo à escola e/ou próximo a 
lugares de interesse?

O alojamento era dentro da Universidade.

Quando você começou a procurar 
moradia?

O seguro de saúde internacional é 
obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?
Porto Seguro

Você precisou usar o seguro saúde 
durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?
Não precisei utilizar.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Chuva, Neve, por muitos dias.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Aconselho a comprar roupas de frio no proprio país e não no 
Brasil. 

Casacos e agasalhos do mesmo porte são muito mais caros no 
Brasil.

Alojamento 220
Transporte 110

Alimentação 250
Outros

Total aproximado 1000

Qual o valor do Programa de 
Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Acredito que o intercambio tem um peso muito maior na 
minha vida pessoal, pois temos experiencias unicas.


Em relação a vida academica e profissional, nos dá parametros 

diferenciados com o que estamos acostumados. 
Além disso, poder desenvolver uma outra lingua facilita muito 

numa futura busca de emprego.



Quais os conselhos e/ou dicas que 
você daria para os estudantes que 
pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Aprendam a lingua local (Frances) mesmo que não seja 
necessario. Todos na cidade falam ingles. 


Mesmo sendo mais dificil, busque o contato com alunos 

nativos. 
Existem diversos programas para interagir alunos que queira 

aprender novas linguas, inclusive o portugues. Utilize bem esse 
programa para conhece-los melhor. 


As pessoas na Bélgica são mais reservadas, mas são muito 

educadas e simpaticas. 

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Excelente. 
Tive a disposição todas as facilidades que a USP me oferece.

Teve algum auxílio da Universidade 
para se registrar, se necessário?

Sim, nos entregaram um manual explicando como deveriamos 
fazer para registrar.
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