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A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, acredito que pude realizar todas as disciplinas sem 
problemas, com tempo total adequado.

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

A matricula das disciplinas foi ajudada e dado todo suporte de 
como faze-lo através da faculdade, sendo que foi possível se 

matricular na maior parte das matérias desejadas.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

A maior parte do sistema de avaliação utilizado nos cursos se 
baseavam em provas, trabalhos individuais e em grupos, bem 

como com apresentação de seminários dos mesmos.

Qual era o esquema de aulas? 

As aulas eram estruturadas em um sistema intensivo, ou seja, 
as disciplinas estavam distribuídas em aulas semanais para um 

curso. As disciplinas se iniciavam toda segunda e tinham a 
duração de 1 semana.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Por se tratar da maioria das disciplinas relacionadas a finanças, 
as primeiras aulas foram complicadas de acompanhar devido 

aos termos próprios de finanças em outro idioma. Porém com o 
passar do tempo consegui e pesquisei esses diversos termos e 

pude acompanhar sem problemas o resto das aulas.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Alguns cursos foram muito bem estruturados, em que consegui 
aprender diversas matérias e conhecimentos novos, sendo que 

também houve cursos em que apenas revi algo que já havia 
estudado na faculdade aqui no Brasil.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, Restaurante/Lanchonetes, 
Mentor/Buddy



Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim, foi organizado por uma propria instituicao de dentro da 
faculdade composta por alunas em que tem como objetivo 

ajudar e dar suporte a alunos estrangeiros que vao para 
estudar. Essa recepcao mostrou fatores tanto para como seria a 

vida dentro como fora da faculdade neste periodo de 
intercambio.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

A maioria dos contatos foi através de estrangeiros que estavam 
realizando disciplinas e fazendo o mesmo programa de estudo 

que eu.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Alguns professores se apresentaram durante a semana de 
recepção dos alunos estrangeiros e, alem disso, estavam 

sempre disponíveis e acessíveis nos devidos horários marcados 
para atender aos alunos.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Todos alunos se mostraram interessados em poder ajudar e 
oferecer qualquer suporte para melhorar a vida dos novos 

estudantes estrangeiros.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

O processo para o visto francês não é algo simples, porem uma 
maneira para facilitar seria obter todos os documentos 

necessários rapidamente e realizar os processos que são 
pedidos no decorrer do processo.

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

foi?

Nao foi necessario, como meu visto fazia parte de um novo 
lote, o sistema mudou e nao foi necessario se registrar no país.

Você morou em: Apartamento alugado - individual

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

procurar?

O processo para conseguir a moradia foi bem simples foi ele foi 
ajudado pela propria faculdade entao foi necessario apenas 
escolher uma das moradias em que a faculdade poderia dar 
suporte e mostrar o interesse bem como os documentos. O 

contato portanto era a propria faculdade sendo que comecei a 
procurar em torno de 2 meses antes de ir viajar.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, o pagamento antecipado era necessario, feito via 
transferencia bancaria. Os outros pagamentos de aluguel 

quando estavam la eram feitos atraves de debito automatico, 
nao sendo necessario permaner por um tempo minimo.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

O alojamente tinha uma estrutura muito boa, com uma boa 
limpeza, independente de ter um tamanho pequeno era bem 

confortavel, muito novo e havia a facilidade de estar ao lado de 
um centro comercial e perto do centro da cidade.

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

Era próximo a um centro comercial, restaurantes, 
supermercados e tudo que facilitava a vida, porem um pouco 

afastado da faculdade mas apenas 25 minutos apé, tendo 
tambem a possibilidade de onibus.

Quando você começou a procurar 
moradia?



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

você adquiriu?

Sim, adquiri um seguro que cobrisse ate 30.000 dolares e que 
cobrisse toda a europa.

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

Como foi o atendimento?
Nao.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Enfrentei desde frio com temperaturas negativas ate o comeco 
do verao em torno de 35 graus.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas especificas para neve e frio, tais como casacos pesados, 
botas, meias de lã, cachecol e capuz/gorro.

Alojamento 500
Transporte 80

Alimentação 300
Outros 200

Total aproximado 1000

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

acadêmica e profissional?

Esse programa teve um valor imenso e foi a melhor experiencia 
da minha vida até agora, tanto no campo pessoal ao conhecer 

diversas culturas e pessoas, quanto para o academico ao cursas 
disciplinas em outro país quanto profissional ao desenvolver 

uma nova lingua, adquirir novas experiencias e melhorar 
minhas capacidades.

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

em que você esteve?

Aconselho aproveitar o maior tempo possível, aproveitando a 
faculdade, cursando aquilo que goste e buscando conhecer o 

maior numero de pessoas.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

A estrutura da faculdade certamente era algo totalmente 
desenvolvido, com diversas salas bem estruturadas, salas de 
computadores, salas de estudos e uma ótima estrutura feita 

para uma faculdade.

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

-
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