
Qual país você foi? Bélgica
Universidade: Université Libre De Bruxelles

Ano de Intercâmbio 2013
Semestre de 
intercâmbio: 2º semestre

Nível Graduação

Forma de Intercâmbio Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:

Advanced Marketing
European Economic Integration

Operations and Supply Chain Management
Organizational Behaviour and Leadership

Experiences in Management
Strategy

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

Não. 30 ECTS é muito. Apesar da carga horária ser semelhante a 20 
créditos USP, os horários de aula na ULB não são fixos durante a 

semana, o que torna muito difícil escolher 6 disciplinas sem que haja 
conflitos de horário. Conversando com exchange students de vários 

outros países, nenhum tinha a obrigação de ter 30 ECTS, geralmente 
precisavam de 20 ou menos.

Você conseguiu se 
matricular nas 

disciplinas que queria? 
Houve algum tipo de 
auxílio por parte da 

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Sim, consegui embora algumas disciplinas tivessem número limitado 
de vagas. A faculdade sempre auxiliou. Tínhamos academic advisor 
que tirava dúvida sobre disciplinas tanto pessoalmente como por e-

mail.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas?

Os mesmos da FEARP (provas, seminários, trabalhos individuais e em 
grupo). A diferença é que algumas disciplinas tinham prova oral.

Qual era o esquema de 
aulas?

Não tinha um esquema definido. Poucas disciplinas tinham horário e 
dias fixos. A maioria das disciplinas tinham as aulas espalhadas, sendo 

que em algumas semanas não tinha nenhuma aula e, em outras, 
tínhamos 2 ou 3 aulas que chegava a ter 4h ou mais de duração.

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?

Boas. Cursei disciplinas em maior parte de Administração, enquanto na 
FEARP curso ECEC. Os professores e as aulas são parecidas com as 
da FEARP, com algumas aulas e/ou professores muito bons e outras 

nem tanto.
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?

Foram organizadas atividades de recepção tanto por parte da 
faculdade como por entidades estudantis. Todas foram boas.

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos?

Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique.

Estrangeiros. Acho que é normal que os estrangeiros se aproximem 
mais por todos conhecerem muito pouco da cidade e/ou da faculdade. 

Embora também tive contato com alunos nativos.

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Sempre que precisei, os professores foram bem acessíveis, tanto após 
as aulas como por e-mail.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Tem uma tendência dos estrangeiros ficarem mais próximos, porém a 
recepção dos alunos locais também foi muito boa e amigável.

Como foi o processo 
para obtenção do visto? Como tenho cidadania italiana, não precisei de visto para viajar.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Sim. Precisei ir apenas uma vez ao comune (uma espécie de 
subprefeitura do bairro). Porém tenho passaporte europeu. Se não 

tivesse, teria que ir 3 vezes e pagar 20 euros (essa taxa pode chegar a 
40 euros dependendo do bairro em que se mora). O processo todo 

levaria cerca de 3 meses.
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?

Comecei a procurar cerca de 45 dias antes da chegada pela internet. 
Apesar de ser fácil encontrar, a maioria queria fazer contrato de pelo 

menos 1 ano. Cerca de 20 dias antes da chegada, encontrei um 
apartamento em um site de imobiliária que aceitou alugar por menos de 

6 meses.

Foi necessário um 
pagamento antecipado? 
Como os pagamentos 
eram realizados? Era 

necessário permanecer 
por um tempo mínimo?

Foi necessário pagar 2 meses de aluguel como caução, que foi 
devolvida na devolução do apartamento. Os pagamentos eram 

realizados por transferência bancária internacional.

Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com relação 
à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

O apartamento era muito bom, confortável e já mobiliado. Também já 
tinha internet.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?

Sim, era possível chegar a faculdade em menos de 20min e tinha 
transporte público, supermercado, lavanderia e outros comércios a 

menos de 5 minutos.



Quando você começou 
a procurar moradia?

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu?

Intercare, da CI.

Você precisou usar o 
seguro saúde durante o 

período de 
intercâmbio? Como foi 

o atendimento?

Não precisei usar.

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?

Outono e Inverno, mas este ano o inverno não foi tão rigoroso, nevou 
apenas uma vez e por cerca de uma hora. Somente por um dia a 

temperatura ficou negativa. Porém em Bruxelas chove muito, cerca de 
3 ou 4 vezes por semana.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Suéteres e roupas de manga longa, jaqueta e casaco. Um calçado 
impermeável também é necessário.

Alojamento 420 euros c/ água, energia e internet

Transporte 120 euros, pode usar ilimitadamente o transporte público durante um 
ano.

Alimentação 300 euros/mês
Outros 200 euros/mês

Total aproximado 945 euros/mês
Qual o valor do 

Programa de 
Intercâmbio para sua 

vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

Imensurável. É uma experiência que se leva para a vida toda. Conheci 
pessoas de diferentes lugares e culturas, aprendi muita coisa, passei 

algumas dificuldades normais de quando se chega num lugar sem 
conhecer nada nem ninguém e posso dizer que tudo valeu muito a 

pena.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Bruxelas é uma cidade incrível, com ótimos lugares para visitar como 
residente e como turista. É considerada a capital da Europa. Tem 

muitos estrangeiros na cidade e quase toda a população fala inglês. O 
transporte público abrange toda a cidade e a infraestrutura como um 

todo é ótima. Como pontos negativos, colocaria as chuvas quase 
diárias (porém em geral costuma ser sempre uma garoa leve) e o alto 

custo de vida.
Como você avaliaria a 

infra estrutura da 
Faculdade?

Ótima infraestrutura, porém limitada. Em datas próximas de entrega de 
trabalhos ou provas era difícil encontrar uma mesa na biblioteca para 

estudar ou reunir o grupo para fazer um trabalho.
Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

A Universidade entregou um guia explicando como proceder para se 
registrar e também um atestado de matrícula.
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