
País em que esteve: Bélgica
Universidade: ULB

Período de intercâmbio: Janeiro a Agosto de 2012
Ano

Tipo de Intercambio
Bolsa

Disciplinas cursadas:

- GEST-S421 - Introduction to Entrepreneurship (Chaire 
Bernheim) -5 ECTS


- GESTS- 471 - Management and Sustainable Development –

Constraints and Opportunities - 5 ECTS


- Cours de français langue étrangère destinés aux étudiants 
réguliers de l’ULB o

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

Sim,  mas seria possível cursar mais uma disciplina, havia tempo 
livre.

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

Sim, o processo era bem simples e eu pude acompanhar 
algumas aulas antes mesmo de me matricular, para ter certeza 

de que era isso o que eu queria.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

Provas, trabalhosem grupo com apresentação e exercícios.

Qual era o esquema de aulas? 
Duas aulas por semana de cada disciplina e um período final 

(após o término das aulas) só para execução das provas. 

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Não. Consegui me comunicar bem com meus colegas de grupo 
e com os professores.

Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

Muito bem. Os professores e alunoseram bastante sérios e 
comprometidos. Os exercícios auxiliaram no aprendizado da 
matéria e os critérios de avaliação eram condizentes com o 

conteúdo ministrado.
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?

Sim. Organizada por ambos. Houve encontros com o pessoal do 
departamento que seria equivalente ao International Office de 
lá e, também, com os diretores da faculdade. Além disso, havia 
um grupo de alunos (chamado Express) que se responsabilizava 

pelas atividades desenvolvidas para os intercambistas, como 
festas, "day trips", city tours, etc.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?



Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Mais contato com os estrangeiros, pois todos participavam das 
mesmas atividades, em geral, e buscavam fazer novos amigos.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?
Eram sim, desde que fosse agendado um horário para reunião.

Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Boa.Todos os alunos para quem pedi ajuda ou informações, 
foram bem solícitos e dispostos a ajudar.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

Foi bem tranquilo. O processo para retirada de visto belga não 
é muito complicado. Eu ainda nem tinha um endereço definido 

quando fui tirar meu visto, deixei essa parte em branco no 
questionário e, mesmo assim, não tive problemas. 

Também não se preocuparam em saber qual era meu nível de 
francês ou holandês.


Bruxelas é uma cidade cosmopolita. Lá há pessoas do mundo 

todo. A Bélgica é bem aberta a receber gente de outros países.

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

foi?

Sim. Após chegar, é necessário ir à Commune da região em que 
você mora e dizer que está residindo em tal endereço. É 

preciso, então, colocar seu nome na caixa de correios da casa.
Assim, recebe-se uma convocatória de retorno à Commune - 

para um entrevista e pagamento de taxa.
E, então, você passa a portar um documento belga (como um 

RG).

Você morou em: República

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

procurar?

Comecei a procurar alguns meses antes de ir. Encontrei um site 
no qual você cria um perfil e diz que está procurando moradia 
em determinada cidade. Há, na mesma plataforma, pessoas 

que estão oferecendo vagas de moradia. 
Então entrei em contato com um pessoal, tivemos várias 

conversas por skype, vi acasa toda, enviei a caução enquanto 
ainda estava no Brasil e comecei a pagar o aluguel 

normalmente quando cheguei.
O endereço do site é: http://www.appartager.be/


Ele serve para outros países também.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim. Uma caução de 800 euros.
Eu efetuava o pagamento transferindo o dinheiro da minha 

conta para a conta do proprietário.
O contrato foi fechado para 6 meses, mas eu saí um mês antes, 

já que minhas aulas acabaram e eu fui viajar - consegui uma 
menina para me substituir. 

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

Nós mesmos limpávamos, dividíamos tarefas. Era um 
apartamento muito grande e confortável, cada um tinha seu 
próprio quarto. Havia uma cozinha bem equipada, varanda, 3 

banheiros, internet...



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

Sim. Cinco quarteirões da faculdade, na frente de um 
supermercado e a duas quadras de um ponto de metrô.

Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?
Um oferecido pelo meu Banco.

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

Como foi o atendimento?
Não precisei.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Lá é bem mais frio. Quando cheguei, em agosto, as 
temperaturas batim os 12 graus negativos. Depois melhorou. 
Quando estava sol, fazia calor. Chovia com certa frequência. 

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Casacos e botas para neve/chuva. Mas roupas de calor 
também. Depois de abril/maio, o clima começa a ficar bem 

ameno. Principalmente quando se viaja para os países mais ao 
sul.

Alojamento € 450/mês
Transporte € 105/ano

Alimentação € 15/refeição com bebida (em restaurantes)
Outros € 100/mês - supermercado

Total aproximado € 1000/mês

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

acadêmica e profissional?

Muito alto. Sinto que me desenvolvi demais nos três aspectos, 
mas principalmente no pessoal. Hoje sou uma pessoa mais 
tolerante e aberta a novas experiências. Aceito e entendo 

melhor a opinião de outras pessoas.
Além disso, melhorei muito o meu francês.

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

em que você esteve?

Não deixe de viver as experiências e conhecer novas pessoas, 
por mais que esteja frio e chovendo e você esteja desanimado. 

No fim, sempre vai valer apena. Os belgas parecem 
individualistas no começo, mas são pessoas boas e abertas. Há 

muita cultura pra ser explorada lá.
Em Charleroi (pequena cidade ao lado de Bruxelas) há um dos 

maiores aeroportos da Ryanair (empresa aérea low cost). De lá, 
saem voos muito baratos para a europa toda. Não deixe de 

viajar e conhecer o máximo de lugares que puder. Serão 
experiências incríveis.

Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

Muito bem. O campus era de fácil acesso  e possuía um bom 
restaurante, ótima biblioteca, salas de aula muito bem 

equipadas (aparelhos multimídia, iluminação, lousas e carteiras 
novas), estacionamento adequado para os alunos que 

chegavam de carro, etc.

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

Não era necessário.
Mas tive auxílio, por exemplo, para fazer a carteirinha de 
transporte público. Nesse caso, é preciso levar a carta de 

aceitação da faculdade.
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