
País em que esteve: Bélgica
Universidade: Université Libre De Bruxelles

Período de intercâmbio: 1º semestre
Ano 2013

Tipo de Intercambio Graduação

Bolsa International Office FEA-RP, Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:

Technology and Strategy
Corporate Social Responsability

Français
Public and not for profit organization management

Cases in non profit marketing
Businesss amd Economics Ethics

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim, foi suficiente para aproveitar a cidade e a universidade

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

Sim, a faculdade tinha conselheiros para nos auxiliar a escolher 
as matérias mais adequadas

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, trabalhos semanais, seminários e trabalhos em grupo

Qual era o esquema de aulas? Expositivas, na maioria dos cursos. Muita análise de cases

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não, cursei somente matérias de Master, todas eram em inglês, 
bem tranquilo.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

A maioria foi muito bem ministrada e eu fiquei muito satisfeita 
com os cursos que escolhi 

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?

Sim. 
Reunião de alinhamento com a coordenadora dos programas 

de intercâmbio e com recepção do Reitor da Universidade, 
reunião com os conselheiros do curso.

Festas de integração e coquetel de recepção organizados pelo 
International Team, de alunos.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.
Mais com estrangeiros.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?
Foi satisfatória, foram bem profissionais.



Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Os alunos estrangeiros foram mais receptivos, mas os locais 
também foram bem amigáveis

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Bem tranquilo, fiz tudo por correio e em uma semana estava 
com o visto. O visto é caro, por volta de 500 reais, mas nos dá o 

direito de estagiar na Bélgica também. 

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

foi?

Eles pedem para você se registrar na Comune do seu bairro, 
mas o processo demora muito tempo e, especialmente para 

quem vai ficar somente 5 meses, não compensa na minha 
opinião. Normalmente não há nenhum problema em não se 

registrar, mas o risco é seu, às vezes no aeroporto eles pedem a 
carteira de cidadão belga. 

Você morou em: Alojamento da Faculdade/Universidade

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

procurar?

Consegui no alojamento da Universidade, mas tive muita sorte, 
normalmente eles não liberam para alunos estrangeiros. 

Consegui em uma semana, mas é bom começar bem mais cedo, 
especialmente se você está vindo em setembro. Só colocar "kot 
bruxelles" no Google que vários sites aparecem com ofertas de 

apartamentos.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, normalmente eles pedem um aluguel adiantado e você 
tem que ficar no mínimo por um semestre, mas também dá 

para sublocar o seu quarto.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

ótimo. Não era perfeito, mas para 6 meses e pela metade do 
preço que meus outros amigos estavam pagando, achei 

excelente. 

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

Era dentro da Universidade, localização perfeita.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?

Porto Seguro. Não recomendo, tive um problema e eles 
demoraram muito tempo para me atender.

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

Como foi o atendimento?
Respondido na questão anterior

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Frio e chuva, o verão demorou muito tempo para chegar nesse 
ano na Europa.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Casacos para a primeira semana, depois a melhor escolha é 
comprar casaco e sapato de neve aqui, são melhores e os 

preços melhores do que no Brasil.
Alojamento 220 euros
Transporte 100 euros para o semestre

Alimentação 200 euros
Outros



Total aproximado 900/1000 euros

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

acadêmica e profissional?
Muito alto, em todos os aspectos. 

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

em que você esteve?

É uma cidade incrível, eu adorei morar aqui. A Universidade é 
muito legal e muito internacional. Os cursos são de alta 

qualidade, embora não percam muito para os da FEA. Com 
certeza, repetiria o intercâmbio e continuaria escolhendo 

Bruxelas e a ULB, acho que foi a melhor escolha.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Muito boa, a universidade é bem movimentada e ativa. Por 
sorte, consegui morar no alojamento da Universidade, que é 

excelente e tem tudo o que precisei durante o semestre.

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

Não
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