
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 Behavior and Leadership

Strategy 
Experiences in Management

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

A quantidade não foi adequada, pois o horário das aulas na ULB não 
são fixos, o que dificultou o processo de escolha das matérias, uma 

vez que as matérias coincidiam em mais de um momento no 
semestre. Como bolsista de mérito acadêmico tem que ter 100% de 
presença, quantidade de créditos dificultou a escolha e restringiu as 

opções de cursos.

Você conseguiu se 
matricular nas 

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

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Sim, apesar de algumas matérias terem vagas restritas, os 
intercambistas foram informados sobre os procedimentos 

necessários para realizar a inscrição nessas matérias.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas?

Semelhante ao da FEA (provas, trabalhos em grupos e/ou 
individuais). A única diferença é que alguns cursos possuem prova 

oral.

Qual era o esquema de 
aulas?

As aulas não tinham um horário fixo, portanto uma matéria poderia 
ser ministrada em qualquer um dos três períodos do dia (manhã, 

tarde ou noite) e em qualquer dia ao longo da semana. Além disso, 
as turmas possuíam um grande numero de alunos (200 alunos), o 

que fazia com que as aulas fossem ministradas em grandes 
auditórios.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

Não, foi tudo muito tranquilo. Apesar da ULB ser uma universidade 
de língua francesa, há muitas matérias ministradas em inglês (no 
caso, me matriculei nas matérias do Master, que são abertas para 

os alunos intercambistas e são todas em inglês).

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade?

Em geral, muito boas. No entanto, como em qualquer universidade 
tem professores melhores e outros não tão bons, o que com toda 

certeza é um fator determinante na qualidade da disciplina.

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?

Houve uma atividade de recepção, na qual foi realizada uma 
palestra de apresentação para sanar todas as possíveis dúvidas dos 
intercambistas (essa palestra foi realizada pelo International Office 
da universidade) e também foi realizado um tour com objetivo dos 
alunos conhecerem as instalações da universidade. Após esses 

eventos, os intercambistas participaram de um coffee break que foi 
realizado como uma atividade de integração para todos se 

conhecerem melhor.

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos?

Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique.

Com estrangeiros, o que é natural, uma vez que a Solvay recebe 
mais de 130 intercambistas por semestre e eles acabam pegando 
as mesmas matérias e tendo uma convivência maior. No entanto, 

também tive contato com estudantes nativos, devido a uma matéria 
na qual a avaliação principal era um grande trabalho e o professor 

escolhia aleatoriamente o seu grupo. Tal trabalhou me proporcionou 
um contato direto com os alunos belgas do meu grupo, o que foi 

muito interessante e divertido.

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Sim, a maior parte dos professores foram receptivos e possuíam 
horários de atendimento. Somente um professor não tinha um 

contato maior com os alunos.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Muito boa. Tanto os alunos locais, quanto os estrangeiros foram 
super receptivos comigo.

Como foi o processo 
para obtenção do visto?

O processo de visto durou cerca de 30 dias, apesar de informarem 
que o seu pedido de visto é avaliado em até 10 dias não foi isso o 

que aconteceu. No entanto, o Consulado Belga foi bem prestativo e 
me informaram da situação do meu visto sempre que eu mandei e-
mail ou até mesmo liguei. Mandei os documentos para o Consulado 
pelo correio, no entanto eles não foram muito eficientes e perderam 

alguns papeis, que tive que reenviar. Para pegar o visto preferi ir 
pessoalmente até o Consulado.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Sim. Primeiramente eu tive que comparecer ao office da 
administração da commune na qual residia (commune é análogo 

aos bairros das cidades no Brasil, no entanto cada commune pode 
possuir regras distintas) com os documentos pedidos, como por 

exemplo carta de aceitação da faculdade, passaporte, entre outros. 
Após esse processo um guarda oficial passou na minha casa para 

checar se eu realmente estava morando no endereço dado na 
commune. Logo depois, uma carta chegou pedindo que eu levasse 
mais alguns documentos no office da commune para poder então, 
finalmente, retirar a carteirinha de residente, que chegou 10 dias 

após eu ter ido. Todo o processo levou cerca de dois meses e meio. 
O registro é algo demorado e burocrático, no entanto é necessário.

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?

Basicamente procurando em sites belgas de alugueis de imóveis. 
Os contatos foram feitos por e-mail. Comecei a procurar com 2 

meses de antecedência. 
Uma dica é começar a procurar bem antes, pois aluguel em 

Bruxelas não é algo barato e as imobiliárias querem, geralmente, no 
mínimo um ano de aluguel, o que dificulta a procura para quem vai 

ficar somente um semestre.

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

necessário permanecer 
por um tempo mínimo?

Eu tive que pagar com antecedência dois meses de aluguel, como 
garantia (esse valor foi devolvido no final do contrato). 

Os pagamentos foram realizados por meio de transferência bancária 
e não havia tempo mínimo de permanência, no entanto em muitos 
apartamentos que procurei, o contrato era de no mínimo um ano.

Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com relação 
à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

Excelente. Era um apartamento muito bem localizado, menos de 20 
minutos da ULB, em um bairro muito bom (Uccle), em um prédio de 

sete andares.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?

Próximo da ULB (aproximadamente 20min), em frente a uma linha 
do tram (transporte publico da Bélgica parecido com um metrô, no 

entanto ele transita pelas ruas), próximo a supermercados 
(Carrefour) e padarias.

Quando você começou 
a procurar moradia?

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu?

Inter Care. Não precisei utilizar, no entanto tenho amigos que 
usaram e falaram que o atendimento foi ótimo.

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?

No começo o tempo estava agradável (final de agosto e começo de 
setembro). Após esse período começou a ficar mais frio, no entanto 
tudo muito suportável. Bruxelas é uma cidade muito chuvosa, chove 

praticamente todos os dias, portanto é algo com o qual você tem 
que se acostumar.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Roupas de frio, uma sapato impermeável (devido a chuva). No 
entanto, aconselho comprar no próprio país, uma vez que o Brasil 

não tem roupas adequadas e que suportem o frio da Europa, além é 
claro das roupas de frio serem bem mais baratas por aqui.

Alojamento 430
Transporte 30

Alimentação 330
Outros 200

Total aproximado 990



Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

Um valor incalculável. Eu amadureci muito durante esses 6 meses e 
me sinto muito mais confiante em relação ao meu inglês, ao meu 

poder de comunicação e também de adaptação, pois você mora em 
outro país, com outra cultura, hábitos e costumes. Tudo é novo e 
desconhecido e você ter a oportunidade de desbravar esse novo 

mundo e se descobrir é algo encantador. Foi uma experiência única 
que com toda certeza vai fazer muita diferença na minha vida 

profissional, assim como já fez na minha vida pessoal e acadêmica.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

A Bélgica é um país muito interessante e é considerada o coração 
da Europa, perto de tudo. Já Bruxelas é um cidade cosmopolita, 
uma vez que é a capital da União Europeia, ou seja, uma cidade 

internacional onde a diversidade reina. Uma cidade apaixonante e 
vibrante.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?

Excelente. Desde as salas de aula até o restaurante e a biblioteca, a 
ULB possui uma infraestrutura impecável.

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Não foi necessário nenhum auxílio.
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