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A quantidade de matérias escolhida 

foi adequada? Comente.

Foi adequada. O semestre é dividido em duas 

partes. Na primeira, de aproximadamente um 

mês e meio, são oferecidas cinco matérias 

introdutórias, das quais optei por cursar apenas 

uma, uma vez que já havia cursado matérias 

semelhantes as outras na FEARP. Na segunda 

parte, deve-se optar por apenas uma matéria, 

que dura aproximadamente três meses e meio 

e é dividida em diversas partes menores. No 

caso de International Management, cada parte 

da matéria é ministrada por um professor de 

nacionalidade diferente. O que torna a matéria 

bastante interessante.

Você conseguiu se matricular nas 

disciplinas que queria? Houve algum 

tipo de auxílio por parte da escola a 

esse respeito (academic advisor)?

Consegui sim, mas tive que escolher através das 

informações contidas nos programas das 

matérias.

Quais os sistemas de avaliação 

utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Na primeira parte do semestre, as matérias 

eram avaliadas através de uma prova única. Já a 

segunda parte, mais extensa, era avaliada 

através de duas provas, uma no meio e outra 

no fim do curso, que somadas valiam 30% da 

nota ,e também trabalhos, apresentações e 

cases, que somavam os outros 70%.

Qual era o esquema de aulas? 

Como a matéria foi ministrada por diversos 

professores diferentes, cada um tinha seu 

próprio método. Mas geralmente tinha uma 

introdução feita pelo professor, seguida de 

cases e discussões e/ou apresentações feitas 

pelos alunos.

Você teve dificuldade para 

acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 

problemas com o idioma?

Não. As matérias podem ser cursadas em 

Francês ou Inglês.



Como você avaliaria as disciplinas 

cursadas na faculdade?

O conteúdo das matérias era pouco 

aprofundado, porém a forma que as disciplinas 

eram ministradas, com cases e discussões, 

tornava o aprendizado mais interessante.

Quais das seguintes facilidades eram 

oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, 

Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, 

Mentor/Buddy

Houve atividades de recepção/ 

integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 

pela escola ou por alunos? Como 

foram?

A faculdade organizou um café da manhã 

seguido de palestras para apresentar a 

faculdade e o curso. Porém, a maior parte da 

integração, foi possibilitada graças ao Welcome 

Team, um grupo de estudantes que 

organizavam festas, jantares e viagens para os 

intercambistas.

Você teve mais contato com 

estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Com certeza estrangeiros. É difícil não fazer 

mais amizade com os outros estrangeiros, estão 

todos na mesma situação, enfrentando as 

mesmas dificuldades, vivendo a mesma 

experiência do intercâmbio.

Como foi a receptividade dos 

professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Precisei pouco dos professores fora da sala de 

aula. Mas quando precisei, foram prestativos e 

atenciosos. Alguns iam até em bares com os 

alunos após as aulas.

Como foi a receptividade pelos 

alunos locais e estrangeiros?

Todos muito receptivos. Os locais gostavam de 

ter contato com os estrangeiros, para conhecer 

outras visões e opiniões.

Como foi o processo para obtenção 

do visto?
Não precisei, tenho cidadania Italiana.

Você teve que se registrar no país 

onde realizou intercâmbio? Como 

foi?

Tive que me registar no serviço de seguridade 

social. Obrigatório para todos os alunos que vão 

ficar mais de três meses. Custava na época 211 

euros e funciona como um plano de saúde.

Você morou em: Apartamento alugado - individual

Como foi o processo para conseguir 

moradia? Como você conseguiu o 

contato? Quando você começou a 

procurar?

Comecei a procurar uns dois meses antes da 

minha chegada. A faculdade tem um material 

mostrando diversas opções, com várias faixas 

de preço. Mas nada muito barato! Optei por um 

estúdio no Les Academiades Occitanes. Depois 

disso, eu mesmo fiz todo o contato com a 

imobiliária.



Foi necessário um pagamento 

antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 

permanecer por um tempo mínimo?

Precisei fazer uma transferência internacional 

de um valor alto, correspondendo ao primeiro 

mês de aluguel, taxas administrativas e três 

meses de aluguel como caução. Esse último só 

era devolvido após sair do apartamento, num 

prazo de até dois meses. Essa parte foi a que 

mais deu trabalho.  O pagamento dos alugueis 

era feito por débito automático, na conta que 

abri na França.

Qual a qualidade do alojamento em 

que você ficou com relação à 

limpeza, conforto e facilidades 

oferecidas?

Era bem pequeno, mas todos os apartamentos 

de moradias estudantis eram. Porém, era o 

mais novo e moderno de todos eles. Por perto 

eu encontrava tudo que precisava: bancos, 

mercados, restaurantes, academia, correio, etc.

Era próximo à escola e/ou próximo a 

lugares de interesse?

Acredito que seja a mais distante de todas as 

moradias estudantis que a faculdade tem 

convênio, mas nada absurdo. Para ir para a 

faculdade eu demorava 15 minutos a pé e pra 

voltar tinha um ônibus que ia da porta da 

faculdade até bem próximo ao prédio.

O seguro de saúde internacional é 

obrigatório para o intercâmbio. Qual 

você adquiriu?

Não é obrigatório, uma vez que você é obrigado 

a adquirir um plano de saúde da França, mas é 

interessante, para estar coberto em outros 

países. Optei pela seguradora Porto Seguro, que 

oferecia mais coisas por um preço compatível.

Você precisou usar o seguro saúde 

durante o período de intercâmbio? 

Como foi o atendimento?

Não precisei em nenhum momento!

Quais as condições climáticas que 

você enfrentou? 

Peguei um pouco de frio e chuva no começo do 

semestre, mas muito menos do que eu 

esperava. A cidade não é das mais frias.

Que roupas você aconselha que 

sejam levadas para o mesmo 

período?

Roupas quentes e leves para usar por baixo e 

roupas impermeáveis por cima! Nada muito 

grosso e pesado, pois o frio não é tão rigoroso e 

todos os lugares possuem aquecimento. Se 

você usar muitas roupas vai estar protegido na 

rua, mas vai passar calor quando entrar em 

qualquer lugar.

Alojamento 460

Transporte 10

Alimentação 400

Outros 200



Total aproximado 1070

Qual o valor do Programa de 

Intercâmbio para sua vida pessoal, 

acadêmica e profissional?

Não foi um divisor de águas na minha vida, 

como muitos falam. Mas, sem dúvidas, foi uma 

experiência incrível e é muito valorizado por 

empresas.

Quais os conselhos e/ou dicas que 

você daria para os estudantes que 

pretendem ir para o mesmo lugar 

em que você esteve?

Toulouse é uma cidade de estudantes, com 

diversas universidades, porém poucas atrações 

turísticas. Se você busca entretenimento, talvez 

não seja a melhor opção! Mas é uma cidade 

bem localizada, tem aeroportos e estações, não 

fica muito difícil viajar nos períodos de folga da 

faculdade.

Como você avaliaria a infra estrutura 

da Faculdade?

A infraestrutura era impecável, tudo muito 

moderno e organizado, porém o campus não 

era grande. Uma grande vantagem é que estava 

localizada no centro da cidade.

Teve algum auxílio da Universidade 

para se registrar, se necessário?

A própria faculdade faz a ligação do aluno com 

esse serviço. Inclusive é feito dentro da própria 

faculdade.


