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Disciplinas cursadas:

M&A BONDS MARKETS, ANALYSIS AND STRATEGIES 
CAPITAL STRUCTURE 

ASSET PRICE BEHAVIOR AND MARKET ABUSE REGULATION 
OPTIONS & FUTURES I:HEDGING STRATEGIES 

OPTIONS & FUTURES II:PRICING 
FIRM VALUATION: THEORY AND PRACTICE 

FRANCAIS DEBUTANT 2
MERGERS AND ACQUISITIONS: MANAGING THE CHALLENGES 

BUSINESS ENGLISH FOR NEGOTIATION
 NEGOTIATION STRATEGY AND COMPANY OBSERVATION

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Eu gostaria de ter cursado mais disciplinas, mas não consegui 
pois o sistema da faculdade é diferente

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

Não consegui me matricular em algumas disciplinas pois o 
sistema da faculdade é diferente (disciplinas intensivas, que 

duram 1 semana), assim quando haviam duas disciplinas 
ministradas na mesma semana, só uma poderia ser escolhida. 


Apesar disso, a faculdade ofereceu um excelente suporte para a 

realização das matrículas.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, trabalhos individuais e, principalmente, em grupo e em 
quase sua maioria a serem apresentados em seminários.

Uma disciplina houve trabalho prático em um laboratório com 
terminais Bloomberg.

Qual era o esquema de aulas? 

Maioria das disciplinas em formato intensivo, ou seja, a 
disciplina durava uma semana, com aulas diárias com 5 horas 
de duração e prova na sexta feira ao fim da manhã (ultimo dia 

de aula).
Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 
provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Nenhum problema, mas eu já havia realizado outro intercâmbio 
antes.



Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Todas as disciplinas que cursei foram muito boas. Algumas 
delas eram ministradas por professores estrangeiros que, 

embora dominassem a língua inglesa, possuíam um sotaque 
muito ruim, o que certas vezes dificultou o entendimento da 

matéria. Do mais, acredito que as disciplinas não exigiram tanto 
dos alunos, e poderiam ser mais "puxadas", com trabalhos e 

provas mais difíceis.

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. Houveram atividades de recepção e integração realizadas 
tanto pela própria faculdade como pelo "International Club", 

organizado pelos alunos.


As atividades consistiram em tours pela cidade, idas a bares, 
restaurantes e boates. Além disso, houveram algumas 

integrações na própria faculdade.
Foram organizadas pela escola ou 

por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Na maioria foram alunos estrangeiros com os quais tive mais 
contato, já que os nativos (franceses) já possuíam suas rodas de 

amizades e não se interessavam muito pelos intercambistas 
(talvez mesmo pela cultura deles).

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Professores eram normais, nada de mais, e não faziam nenhum 
tipo de receptividade, iam direto ao tópico das aulas (já que 

eram cursos intensivos, não tinham tempo a perder). 


Todos sempre acessíveiss fora das aulas, mas, geralmente, 
pediam para contactá-los via e-mail.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Pelos estrangeiros foi muito boa, já que a maioria do 
"International Club" era composta por alunos não nativos. Já 
pelos nativos, como citado em anteriormente, não estavam 
muito preocupados com os intercambistas. Apesar disso, a 

faculdade contava com mais de 200 alunos de fora, então já foi 
o suficiente para fazer amizades e estabelecer contatos.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Agendamento no site do consulado (tempo de espera de mais 
de um mês). Coleta de documentos por mim mesmo (parte 
operacional e fácil já que com o documento da bolsa, ficou 

mais fácil). Ida à entrevista para entrega dos docs. 


O visto chegou depois de umas 2 semanas.

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

foi?

Apenas para o Social Security. O processo foi praticamente feito 
todo pela faculdade, só tive que entregar documentos básicos e 

pagar uma taxa.
Você morou em: Apartamento alugado - com outro estudante



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

procurar?

A faculdade disponibilizada diversas opções de proprietários 
locais com os quais possuía parcerias. Foi muito fácil, só tive 

que escolher e fazer o depósito de segurança.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, o pagamento antecipago fiz por depósito do Brasil. Já os 
pagamentos mensais foram feitos por transferência bancária 
(foi necessário que eu abrisse uma conta em um banco local).

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Não fiquei em alojamento, mas o apartamento era ótimo e 
todo equipado, não tive que comprar nada.

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

15min de caminhada até a escola e metrô (que me levava para 
qualquer canto da cidade).

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Porto Seguro (me parecia o mais completo pelo preço).

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

Como foi o atendimento?
Não.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Inverno, muito frio (entre -10 e 0 graus) com neve e chuva 
esporadicamente.


No fim a primavera trouxe temperaturas mais agradáveis.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Calças, moletons, suéters e casacos. (sapatos normais, não há 
necessidade de botas).

Alojamento 450 euros
Transporte 30 euros

Alimentação 400 euros
Outros 250 euros

Total aproximado 1200



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

acadêmica e profissional?

A vida na Europa foi fantástica e muito importante para que eu 
conhecesse o ambiente e o estilo de vida deles.


No âmbito acadêmico, sinceramente, acho que, tirando a infra 
estrutura e organização, a FEA-RP possui melhores qualidades 

de ensino. Dessa forma, aprendi coisas que não estão 
disponíveis para minha graduação na FEA-RP, mas nada que 

seria de melhor qualidade.


Para a vida profissional, acho que a experiência me ensinou a 
como lidar com um povo de cultura diferente e que possui uma 

importante bagagem evolutiva na história. Mas nada de tão 
profundo, já que não me relacionei diretamente com 

empresários, etc.

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

em que você esteve?

Eu só aconselharia a pessoa a ir para o mesmo lugar, caso ela 
realmente tenha vontade de morar em uma cidade como Paris, 

grande e cosmopolita, mas com pessoas mais rudes e 
atarefadas, sem muita preocupação com estrangeiros. Do mais, 

eu indicaria ir para o campus de Lille, acho que o ambiente 
social é bem mais interessante, conhecer mais pessoas, etc.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

A infra estrutura é fantástica. Tudo do mais moderno, salas 
equipadas, espaço amplo, auditórios, anfiteatros e laboratórios. 

No entanto, talvez pela cidade (Paris) não havia um centro 
esportivo, ou grande de convivência.

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

Sim, a faculdade fez todo o processo burocrático.
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