
País em que esteve: França
Universidade: ESC TOULOUSE

Período de intercâmbio: Primeiro semestre de 2012
Ano

Tipo de Intercambio
Bolsa

Disciplinas cursadas:
Comércio exterior, marketing, simulação de negociação e 

análise de fusão (Artemis)

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim. Fiz todas as matérias possíveis para um semestre. 

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

Sim. No dia da orientação ainda pude optar por mais matérias 
que não havia selecionado anteriormente.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas e/ou trabalhos.

Qual era o esquema de aulas? 

No caso de comércio exterior (International management 
operating) uma semana as aulas eram no período da manha e 
na outra a tarde. Não é uma carga horária muito grande e há 

bastante feriados. 
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?

São bem dinâmicas e, no caso de IMO, era interessante ter um 
professor por semana e um de cada país. 

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?
Biblioteca, Computadores, Restaurante/Lanchonetes

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

Sim. Por alunos. O welcome team organiza toda a nossa 
chegada desde da recepção no aeroporto até a entrega da 

chave da moradia, faz festa de chegada e despedida, além de 
viagens e também nos dá toda assistência durante a viagem.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Estrangeiros e a maioria dos nativos que tive contato 
pertenciam ao welcome team. A maioria das disciplinas cursei 

com minhas amigas que conheci na festa de boas vindas. 

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Normal. Não senti que me trataram diferente por ser 
intercambista, porque até mesmo eles eram de outros países 

como já expliquei.
Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?
Todos foram muito simpáticos. Em tudo que precisei sempre 

houve alguém disposto a me ajudar.



Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Super trabalhoso (é tudo pelo site) e complicado, tive que ir até 
o Rio de Janeiro porque coloquei endereço da minha casa em 

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

foi?
Não

Você morou em: Apartamento alugado - individual

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

procurar?

Assim que saiu os resultados que eu iria para ESC TOULOUSE, 
os responsáveis pelo International Office entraram em contato 
e me enviaram propostas de moradia. Entrei em contato com o 
Atale, onde morei e fiz a transferencia do dinheiro que garantia 
minha vaga. Alias, a maioria dos intercambistas moram lá, é um 

ótimo lugar, ao lado da escola e é onde tudo acontece!! 

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim. Transferencia internacional. Nao tinha essa especificação. 

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Quando cheguei tive que organizar e dar uma faxina, pois fazia 
tempo que o apartamento estava fechado e sem ninguém. Tive 

que comprar tudo: talheres, pratos, panelas, material de 
limpeza... Eu deixei tudo lá, espero que seja repassado pro 

próximo morador. Em alguns apartamentos já havia algumas 
coisas.

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

Do lado da escola e como disse, perto de tudo!!

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?

Eu nao me lembro o nome, acho que era Vital Card. Muitos 
alunos terão o mesmo, combinamos de comprar o seguro na 

mesma agência.

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

Como foi o atendimento?
Nao! 

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Toulouse foi ótimo porque o clima nao é tão rigoroso quanto 
em outros lugares! Passei por dias com neve, mas bem 

tranqüilos e dias de muito sol, era ótimo pra ir pro lago ou pro 
parque!

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Nao leve roupas, deixe pra comprar lá! É tudo tão barato!! 
(Assim... Só roupas!) Mas leve um pouco de tudo, tanto frio pra 

neve, como calor pra praia!! 
Alojamento 700€ com energia
Transporte 10€ se você tem menos que 25 anos

Alimentação 300 a 400€ (gasto de supermercado)
Outros

Total aproximado 1200-1500€ mês 



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

acadêmica e profissional?
Nao tem preço! Foi a melhor experiência da minha vida! 

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

em que você esteve?

More no Atale! Aproveite cada dia como se fosse o ultimo! 
Tome o sorvete que vende na frente do Capitole! Vá para o 

parque quando fizer sol e vá fazer wake board mó lago, é muito 
barato! Escolha IMO como OAP, é bem bacana cada semana 
um professor diferente! Compre ou alugue uma TV, foi uma 

coisa que me arrependi, pois aprendemos muito a língua vendo 
tv. 

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Perfeita! A faculdade é linda, os alunos que realmente são da 
escola recebem notebook's, a localização é ótima, 

praticamente no centro da cidade e tem metro bem perto, tem 
supermercado e até um parque.

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

Não
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