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

Ano de Intercâmbio
Semestre de 
intercâmbio: 2013

Nível 2º semestre

Forma de Intercâmbio Graduação

Disciplinas cursadas: Bolsa USP Mérito Acadêmico

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

Advanced Marketing (5 ECTS)
Strategy (5 ECTS)

Organizational Behavior and Leadership (5 ECTS)
Operations and Supply Chain Management (5 ECTS)

Experiences in Management (5 ECTS)
European Economic Integration (5 ECTS)

Você conseguiu se 
matricular nas 

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

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Não, na minha opinião cursar 30 ECTS (6 disciplinas) foi muito. Na Solvay a grade horária 
das matérias não é fixa como na FEA, então havia semanas com poucas aulas e outras 

com todos os dias lotados. Isso também dificultou a escolha de disciplinas a serem 
cursadas, pois ocorriam muitos conflitos de horário. Apenas a critério de comparação, a 

média de matérias cursadas pelos outros alunos intercambistas da Solvay era 4.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados 

nos cursos ou 
disciplinas?

Sim, consegui me matricular em todas as disciplinas que eu queria. Porém, algumas 
disciplinas ofereciam número limitado de vagas para intercambistas, e o critério para 

conseguir uma vaga era a ordem de envio de um email de requerimento para a 
coordenadora de intercâmbio da Solvay. Além dela, nós tínhamos à nossa disposição 

Academic Advisors – um para Economia e outro para Administração – que nos ajudaram 
no processo de escolha das disciplinas.

Qual era o esquema de 
aulas?

O método de avaliação da maioria das disciplinas é uma única prova ao final do semestre. 
Mas entre as matérias que escolhi, tive que fazer também trabalhos em grupo, provas 

surpresa e um trabalho individual. Na Solvay, provas orais também são comuns.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

Como já citei, o horário das aulas não era fixo ao longo do semestre. As aulas tem 
duração de 2 horas. Todos os professores usaram slides para dar aula, com exceção do 

professor de European Economic Integration que não usava nem slide nem lousa, apenas 
falava. Havia muita discussão de casos e leitura de artigos.

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas 

na faculdade?

Não. Apesar da ULB ser uma universidade cuja língua principal é o francês, todas as 
disciplinas que cursei eram em inglês - matérias do Master.

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade?

As disciplinas que cursei tiveram um enfoque bastante prático, com estudos de caso e 
análises da situação atual, o que foi muito interessante.

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela 

escola ou por alunos? 
Como foram?

Biblioteca, Computadores, Alojamento, Restaurante/Lanchonetes, Centro esportivo, 
Mentor/Buddy



Foram organizadas 
pela escola ou por 

alunos?

Sim. A faculdade organizou uma palestra de boas-vindas, principalmente para explicar 
como funcionaria a matricula, as aulas e as avaliações e para dar algumas dicas práticas 

da vida em Bruxelas. Em seguida, houve um coquetel com a presença de todas as 
entidades estudantis, o diretor da Solvay e os conselheiros acadêmicos. Além disso, há 
uma entidade estudantil chamada Express Team, que é responsável pelas atividade de 

integração dos intercambistas. Eles fizeram um tour pelo campus no primeiro dia e 
organizaram festas, viagens, jantares internacionais entre outras coisas.

Você teve mais 
contato com 

estudantes nativos ou 
com estrangeiros? 

Justifique.
Como foi a 

receptividade dos 
professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Tive mais contato com estudantes estrangeiros. Neste semestre, a Solvay recebeu uns 
140 intercambistas e, como todos nós participávamos das integrações feitas pelo Express 

Team o contato era mais fácil entre nós do que com os alunos nativos.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Sim, os professores foram bem receptivos e a maioria tinha horário de atendimento fora 
das aulas.

Como foi o processo 
para obtenção do 

visto?

No geral, os alunos locais que não faziam parte do Express Team não se interessaram 
muito em interagir com os intercambistas. Porém, em uma das disciplinas que cursei fiz 

parte de um grupo apenas com alunos locais e fiz amizade com todos. 
Todos os alunos estrangeiros eram bem receptivos.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

O processo durou cerca de 30 dias e todos os documentos podem ser enviados pelo 
correio. O visto custa por volta de 500 reais.

Você morou em:

Sim, pois fiquei mais de 3 meses lá. O processo é burocrático e demora cerca de 2 
meses para receber a carteirinha de residente, mas é importante obtê-la pois se você sair 

da área Schengen a policia no aeroporto pedirá esse documento. 
SimBruxelas é dividida em Communes e cada uma tem o seu órgão administrativo. Para 
me registrar, eu tive que levar meus documentos e o endereço em que estava residindo. 

Após isso, um oficial passou na minha casa para garantir que eu estava realmente 
morando lá. Enfim, recebi uma carta com o código da minha ID belga e tive que voltar à 

Commune. Só após uns 10 dias recebi minha carteirinha.

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar?

República, Casa de família



Foi necessário um 
pagamento 

antecipado? Como os 
pagamentos eram 

realizados? Era 
necessário 

permanecer por um 
tempo mínimo?

Eu morei em um tipo de república: a casa tinha 3 andares. No primeiro a locatária vivia 
com a família, no segundo ficava o quarto dos filhos dela e no terceiro havia 4 quartos, 1 

banheiro e 1 cozinha. Eu morava no terceiro andar com outros três intercambistas. 
Comecei a procurar uns 2 meses antes. A grande dificuldade foi encontrar um locat￡rio 

que aceitasse um contrato de menos de 1 ano. Além dos sites de imobiliárias e dos 
grupos no Facebook voltados para oferta e procura de moradia, a coordenadora de 

intercâmbio da Solvay sempre mandava por email algumas propostas de moradia. E foi 
em um destes e-mails que encontrei o lugar onde morei.

Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com relação 
à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

Sim, tive que pagar 2 meses de aluguel como caução, que foram descontados dos dois 
últimos alugueis. O pagamento da caução eu fiz pela Confidence, pois a coordenadora da 

Solvay nos aconselhou a não pagar nem em dinheiro nem via Money Transfer, pois 
nenhum dos dois registra a transação. Já os alugueis, eu pagava em dinheiro e a 

locatária me dava os recibos.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?

Era ótimo! O quarto era grande e mobiliado: cama de casal, escrivaninha, armário, 
estantes, aquecedor e uma pia dentro do quarto. O preço do aluguel incluía limpeza das 
áreas comuns (cozinha e banheiro) 1 vez por semana e limpeza dos quartos a cada 15 

dias. A cozinha também era equipada com todos os utensílios.

Quando você começou 
a procurar moradia?

Sim, minha casa estava a 20 minutos a pé da faculdade. Também era muito bem 
localizada: perto de supermercados, quitandas, farmácias, ponto de ônibus e estação de 

tram, lavanderia etc.
O seguro de saúde 

internacional é 
obrigatório para o 

intercâmbio. Qual você 
adquiriu?

Porto Seguro.

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?

Cheguei no final de agosto e estava relativamente quente. Depois começou a esfriar, mas 
este foi um inverno ameno. Não nevou (apenas uma noite, por algumas horinhas). Porém, 

muita chuva em Bruxelas.
Que roupas você 

aconselha que sejam 
levadas para o mesmo 

período?

É melhor comprar as roupas lá, pois são mais baratas e mais adequadas ao clima. Um 
sapato impermeável também é útil.

Alojamento 390

Transporte 120 (uso ilimitado do transporte público por 1 ano. Não há contrato para 6 meses e 
mesmo assim compensa!)

Alimentação 260
Outros

Total aproximado Entre 900 e 1000
Qual o valor do 

Programa de 
Intercâmbio para sua 

vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

Foi uma experiência sensacional. Conhecer pessoas de diversos lugares do mundo e 
vivenciar uma cultura diferente, longe da família e dos amigos me fez amadurecer muito. 

Além disso, ter desenvolvido meu nível de inglês me ajudará profissionalmente.



Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Aproveitem o convênio que a ULB tem com a escola de idiomas F9 para fazer aulas de 
Francês de graça! E participem das atividades de integração feitas pelo Express Team.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?
Muito boa!

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Sim, o "manual" que recebemos no primeiro dia de aula explicava sobre as Communes e 
os documentos necessários.
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