
Qual país você foi? Bélgica 

Universidade: Université Libre de Bruxelles 

Ano de Intercâmbio 2015 

Semestre de 
intercâmbio: 

1º semestre 

Nível   

Forma de Intercâmbio Parceria com a FEA-RP 

Disciplinas cursadas: 
Derivatives, Corporate Restructuring, Investment Banking, Advanced 

Management Control, Entrepreneurial Finance, Risk Management and 
Control 

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente. 

Sim. Fiz o máximo de créditos possível pela faculdade, porém como 
minha dedicação era exclusiva aos estudos a quantidade de matérias 

foi adequada. 

Você conseguiu se 
matricular nas 

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

escola a esse respeito 
(academic advisor)? 

Sim. Me matriculei em todas as matérias que tive interesse e 
recebemos auxilios de monitores (que eram alunos dos cursos) para 

auxiliar nas escolhas das matérias 

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas? 

Trabalhos em grupos, provas escritas, provas orais 

Qual era o esquema de 
aulas? 

Aulas expositivas, dependendo da disciplina com bastantes 
participações de palestrantes ou casos e contam bastate com a 

participação dos alunos. 

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as provas 
e trabalhos devido a 

problemas com o 
idioma? 

Não. A questão do idioma não gerou dificuldades. 

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade? 

Depende da disciplina/professor, mas no geral trazem sempre coisas 
novas para discussão e são bem aplicadas à realidade. Exigem 

bastante dedicação do aluno e necessita de um estudo contínuo ao 
longo do semestre. 

Quais das seguintes 
facilidades eram 
oferecidas pela 
Universidade/ 
Faculdade? 

A universidade dispunha de uma estrutura muito boa, contando com 
biblioteca, restaurante, papelaria, academia, salas equipadas, etc. 

Houve atividades de 
recepção/ integração 
para os estudantes 

estrangeiros? Foram 
organizadas pela escola 

ou por alunos? Como 
foram? 

Sim, houve ativadades de recepção e foram organizadas tanto pela 
escola quanto por entidades estudantis. Foram bastantes úteis para 

apresentar e ambientar os alunos que estavam chegando à 
universidade, tirar as dúvidas e integrar os estrangeiros à faculdade 

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos? 

  



Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique. 

Tive mais contato com estudantes estrangeiros, pois ficamos mais 
próximos no início por conta da semana de recepção, além de que eu 

morava em uma casa somente com estrangeiros. 

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas? 

Sim, todos os professores estavam bem dispostos a ajudar os alunos 
no que fosse preciso. 

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros? 

A receptividade foi boa, principalmente por parte das entidades 
estudantis. 

Como foi o processo 
para obtenção do visto? 

Um pouco complicado, o país exige muitos documentos e não são 
muito solícitos quanto à tirar dúvidas pelo e-mail. 

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi? 

Sim, tive que fazer um registro na cidade e pagar uma taxa para isto. 
Um pouco burocrático, mas sem muitos problemas.  

Você morou em: 
Bruxelas, em uma casa com outros estrangeiros (nem todos eram 

estudantes) 

Como foi o processo 
para conseguir 

moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar? 

Consegui o contato através de um amigo, também estudante da FEA-
RP, que estava morando na casa em que fiquei. 

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

necessário permanecer 
por um tempo mínimo? 

Não tive que fazer pagamentos antecipado (antes de chegar lá), 
porém é muito comum na Bélgica pedirem pagamentos antecipados. 
Tive que pagar apenas um mês em adiantamento, que foi devolvido 
ao final da estadia. Os pagamentos eram realizados por depósitos e 
não havia tempo mínimo de permanência apesar de ser comum na 

Bélgica. 

Qual a qualidade do 
alojamento em que você 

ficou com relação à 
limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas? 

A casa era um pouco antiga, porém toda mobiliada (inclusive 
utensílios de cozinha). A limpeza era responsabilidade de quem 

estava morando na residência 

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse? 
Sim, era próximo a escola, mercados, farmácias, etc. 

Quando você começou 
a procurar moradia? 

2 meses de antecdência 

O seguro de saúde 
internacional é 

obrigatório para o 
intercâmbio. Qual você 

adquiriu? 

Adquiri o plano de saúde que cumprissem os requisitos mínimos da 
viagem da empresa Porto Seguro. 

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

Como foi o 
atendimento? 

Não precisei. 



Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou? 

Muito frio no início (faixa de 0º e sensação negativa). Depois um clima 
de relativamente frio, mas já em melhores condições. Sempre 

chuvoso. 

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período? 

Pelo menos um casaco mais pesado, gorro e luvas e blusas para usar 
por baixo do casaco no início e sem casaco após poucos meses. 

Alojamento Caro 

Transporte Excelente 

Alimentação Cozinhava todos os dias. 

Outros   

Total aproximado 900 euros por mês 

Qual o valor do 
Programa de 

Intercâmbio para sua 
vida pessoal, acadêmica 

e profissional? 

O intercâmbio foi muitíssimo importante para mim, tive a possibilidade 
de ver negócios com um olhar diferente, conhecer pessoas diferentes 

e aprender muito com elas, aprimorar conhecimento em idioma. O 
intercâmbio é difícil de explicar, tem que se viver. 

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 experiência cara, porém muito enriquecedora em vários 
sentidos. Vá sem medo do que pode acontecer, e aproveite tudo o que 

a faculdade pode fornecer quanto a cidade que investe muito na 
qualidade de vida das pessoas que ali vivem. 

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade? 
Excelente. 

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário? 

Sim, através de e-mails. Foram extremamente claros em cada e-mail 
explicando passo a passo tudo que era necessário e relembrando 

datas limites frequentemente. 

 


