
País em que esteve: França
Universidade: IÉSEG School Of Management

Período de intercâmbio: 2º semestre
Ano 2012

Tipo de Intercambio Graduação
Bolsa Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:

1. Les Nouveaux Déséquilibres Mondiaux
2. International Finance

3. Business Sustainable Development
4. English for Business 3

5. British Culture and Civilization
6. Français Intermediare 1: Langue et 

Civilisation
7. Découverte de la France sous les Aspects 

Institutionells, Économiques, Culturels et 
Touristiques 

8. Cultural Impact on International Business and 
Management

9. International Dimensions of Consumer 
Behavior

10. Business Ethics in Commerce
11. Managing International Trade Operations

12. Markestrat Simulation
13. Improving Brand Values

14. Negociation and Purchusing in an 
International Environment

15. Enviromental Marketing

A quantidade de matérias escolhida 
foi adequada? Comente.

A Bolsa de Mérito Acadêmico com a qual fui 
contemplado, exigia o cumprimento de, no 
mínimo, 30 créditos ECTS, enquanto a Iéseg 

recomendava uma carga de apenas 20 créditos 
ECTS para estudantes internacionais.
Conforme exigido, cursei, no total, 15 
disciplinas, algumas delas extensivas 

(graduação) e sua maioria intesivas (mestrado). 
No entanto, acredito que cursar 30 créditos na 

Iéseg é uma tarefa bastante cansativa que 
demanda muita dedicação e disciplina. Havia 

dias nos quais eu ficava cerca de 13 horas 
seguidas na faculdade.



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

Consegui me matricular em praticamente todos 
as disciplinas que tinha interesse, houveram 
apenas algumas disciplinas que chocavam o 
horário com outras ou que estavam com as 

turmas lotadas.
As matriculas na Iéseg são realizadas 

pessoalmente, juntamente aos funcionários da 
Iéseg, os quais possuem o papel e auxiliar os 

estudantes na escolha dos cursos. O processo é 
totalmente realizado através do intermédio dos 

academic advisors e não existe um sistema 
digitalizado no qual os alunos gerenciam a sua 

própria matrícula, como exemplo, o Júpterweb.

Quais os sistemas de avaliação 
utilizados nos cursos ou disciplinas? 

As disciplinas da Graduação são estruturadas de 
uma forma semelhante às disciplinas FEARP, 

possuem duração semestral, avaliações 
compostas por provas escritas e apresentações 

de seminários e possuem uma carga de 
conteúdo mais abrangente. Já as disciplinas de 

mestrado possuem duração semanal 
(disciplinas intensivas ministradas em cinco 

dias), nos três primeiros dias de aula ocorrem 
as aulas de conteúdo, e nos últimos dois dias 

ocorrem as avaliações e apresentações de 
seminários.



Qual era o esquema de aulas? 

A Iéseg oferece disciplinas tanto para a 
Graduação como para o Mestrado. Os 

estudantes estrangeiros podem se matricular 
em ambas as modalidades, desde que possuam, 

previamente, os requisitos mínimos exigidos 
para cursar cada disciplina. 

As disciplinas extensivas (graduação) possuem 
aulas distribuídas semanalmente no decorrer 

do semestre, as quais ocorrem durante a tarde, 
ou mesmo a noite.

Já as disciplinas intensivas (mestrado) possuem 
a duração de uma semana, começam na 
segunda-feira e terminam na sexta-feira. 

Possuem uma carga horária bastante intensa, a 
qual ocupa toda a manha, e grande parte das 

tardes e noites da semana, devido às atividades 
extra-classe, trabalhos, apresentações de 

seminários e a preparação para a avaliação 
final.

Você teve dificuldade para 
acompanhar as aulas ou fazer as 

provas e trabalhos devido a 
problemas com o idioma?

Grande parte das disciplinas que cursei foram 
lecionadas em inglês, dessa forma, não tive 

dificuldade alguma.
No entanto, tive dificuldades iniciais em relação 
as disciplinas lecionadas em Francês devido ao 

meu básico conhecimento prévio no idioma 
(nível A2). No decorrer das aulas, tal dificuldade 

foi rapidamente superada devido ao meu 
desenvolvimento com a lingua.



Como você avaliaria as disciplinas 
cursadas na faculdade?

A principal vantagem de poder estudar em uma 
“Grande École” como a Iéseg é o ambiente 

multicultural cirado pela presença de 
estudantes oriundos das melhores instituições 

de ensino de todo o mundo e por um corpo 
docente formado por professores convidados 

de vários países diferentes.
A partir desse ponto de vista, avalio as 

disciplinas que cursei de forma bastante 
positiva, pois apesar de considerar que, em 

alguns casos, as aulas do mestrado foram de 
certa forma superficiais, tal superficialidade foi 

suplantada pelas ricas experiências 
compartilhadas com pessoas de todo o mundo.

Quais das seguintes facilidades eram 
oferecidas pela Universidade/ 

Faculdade?

Biblioteca, Computadores, 
Restaurante/Lanchonetes, Mentor/Buddy

Houve atividades de recepção/ 
integração para os estudantes 

estrangeiros? Foram organizadas 
pela escola ou por alunos? Como 

foram?

A entidade estudantil denominada International 
Club trabalhava em sintonia com o 

departamento de relações internacionais. A 
entidade é composta por menos de dez 

membros e executou um trabalho de 
integração fantástico tanto na recepção como 

no decorrer do semestre. Era nítido que tanto a 
entidade de estudantes como o departamento 

internacional eram dependentes entre si e 
obtinham sinergia na execução das atividades. 
Diversas festas de alta qualidade e viagens pela 

Europa foram organizadas pela entidade.

Foram organizadas pela escola ou 
por alunos?

Você teve mais contato com 
estudantes nativos ou com 

estrangeiros? Justifique.

Tive contato tanto com estudantes nativos 
como com estrangeiros, o ambiente na Iéseg 
era bastante favorável a integração entre os 
alunos e todos foram bastante receptivos.

Como foi a receptividade dos 
professores? Eram acessíveis fora 

das aulas?

Os professores eram bastante receptivos, 
acessíveis, atenciosos e bastante rigorosos nas 

avaliações das disciplinas.



Como foi a receptividade pelos 
alunos locais e estrangeiros?

Os estudantes franceses que estudam na Iéseg 
são habituados com a presença de diversos 

estrangeiros na escola e foram bastante 
receptivos, sobretudo os integrantes do 

International Club. Todos os alunos (nativos ou 
estrangeiros) se integraram de forma bastante 
natural e mostraram-se bastante receptivos a 

novas amizades e para o networking 
internacional.

Como foi o processo para obtenção 
do visto?

O processo para obtenção do visto foi bastante 
simplificado pelo Campus France. A principal 

dica é começar tudo com bastante 
antecedência.

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

foi?

Não foi necessário nenhum registro, pois os 
vistos de 1 semestre não exigem registro após a 

chegada. 
Apenas os estudantes com permanência de um 
ano tiveram que se registrar no país, e inclusive 

puderam solicitar o CAF (bolsa de moradia 
concedida a todos estudantes na França).

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?

A busca por moradia foi difícil, apesar dos 
esforços empreendidos pela equipe de relações 
internacionais da Iéseg, as opções de moradia 
em Lille são bastante caras e escassas, de um 

modo geral. A instituição possui parcerias com 
moradias particulares e com proprietários de 
apartamentos, tal parceria facilita o processo 

de locação por parte dos estudantes 
estrangeiros, uma vez que a documentação 

exigida é simplificada. No entanto, a oferta de 
moradias oriunda das parcerias é insuficiente 

para atender a demanda de forma satisfatória. 
Principalmente se a busca for iniciada com 

apenas 2 meses de antecedência, como foi o 
meu caso. As opções oferecidas eram bastante 
custosas e, muitas vezes, apresentavam poucos 

benefícios. Obter alguma moradia fora dos 
acordos da Iéseg era praticamente impossível, 

tanto pelos valores cobrados quanto pela 
documentação exigida. Em suma, o processo de 

busca de moradia foi bastante complexo, 
porém, após muitos esforços, consegui através 
da imobiliária do Senhor Trudelle (parceiro da 
Iéseg) uma moradia que apresentou um custo-

benefício interessante.

Foi necessário um pagamento 
antecipado? Como os pagamentos 

eram realizados? Era necessário 
permanecer por um tempo mínimo?

Sim, foram necessários os seguintes 
pagamentos para a Imobiliária: 

- Taxa administrativa (1.000 euros)
- Depósito de Segurança (1.000 euros)

- Primeiro Aluguel (900 euros)
O valor foi enviado via depósito bancário e foi 

tarifado em 25% de alíquota do I.R, o que 
acabou representando um alto custo também.

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

limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas?

O apartamento alugado tem uma área total de 
30 m²(T2 premium), todas as contas inclusas 
(água aquecida,energia elétrica e internet) e 

oferecia conforto suficiente para o período da 
estadia.

O contrato podia ser desfeito a qualquer 
momento, desde que fosse avisado com um 

mês de antecedência.

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

O apartamento que aluguei era localizado ao 
lado do Palais des Beaux Arts de Lille no centro 
da cidade, ficava a uma caminhada 15 minutos 
da Iéseg e próximo a diversos pontos turísticos.



Quando você começou a procurar 
moradia?

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

você adquiriu?

Sim, adquiri o seguro saúde da Porto Seguro. 
No entanto, ao chegar na França, descobri que, 
além do seguro internacional, o seguro social 

Francês também era obrigatório para os todos 
os estudantes da França, tanto nativos como 

estrangeiros, independentemente se o 
estudante já possui outro seguro. O seguro 

custou 208 euros e teve a duração de 1 ano. O 
recebimento e o cadastro na seguridade social 

foram feitos pela própria Iéseg.

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

Como foi o atendimento?

Não precisei utilizar nenhum dos dois seguros 
contratados.

Quais as condições climáticas que 
você enfrentou? 

Agosto estava bem calor, assim como em 
Ribeirão Preto. De Setembro a Novembro, o 

clima de outono era bem tranquilo, apesar de 
um pouco frio (temperaturas entre 15 e 5 

graus). Já em Dezembro, com a chegada do 
inverno e de um pouco de neve, as 

temperaturas ficaram negativas. Em Janeiro, o 
clima da região chegou a -10 graus, com muita 

neve.

Que roupas você aconselha que 
sejam levadas para o mesmo 

período?

Aconselho que as roupas necessárias sejam 
compradas no próprio destino,uma vez que 

além de encontrar melhores preços com 
qualidade superior, as roupas de inverno 

vendidas no Brasil não são adequadas para o 
inverno europeu.

Alojamento 500 euros
Transporte 10 euros

Alimentação 350 euros
Outros 200 euros

Total aproximado 1.060 euros



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

acadêmica e profissional?

A experiência que tive a oportunidade de 
vivenciar superou as minhas expectativas. Os 

meus objetivos iniciais foram plenamente 
alcançados.

No campo pessoal, o maior aprendizado foi 
que, na tentativa de conhecer outras culturas, a 
cultura que mais descobri foi a minha própria, a 

brasileira. Além de aprender muito sobre a 
França e sobre outros países, aprendi muito 

como o mundo enxerga o Brasil e qual o papel 
que o país tem desempenhado nas relações 

internacionais.
Na esfera acadêmica, as disciplinas cursadas 
complementaram a minha formação da USP 

através de um enfoque diferenciado, o qual me 
trouxe novos insights que poderão se 
transformar em projetos acadêmicos 

produtivos no futuro.
No campo profissional, o desenvolvimento do 

idioma Francês certamente irá abrir novas 
portas no futuro, o aprendizado e o networking 

interpessoal realizado com estudantes do 
mundo inteiro rompeu fronteiras e desenvolveu 

habilidades de lidar com o diferente, 
características fundamentais para a atuação de 

um profissional diferenciado.
Em suma, romper as fronteiras do ensino e da 
convivência é uma experiência fundamental 

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

em que você esteve?

O essência cosmopolita da Iéseg permite aos 
alunos desenvolver habilidades interpessoais, 
linguísticas e de networking com pessoas de 

todo o mundo. Além disso, Lille é uma cidade 
fantástica e culturalmente viva, ambiente no 
qual pode-se vivenciar verdadeiramente os 

costumes e hábitos franceses.
A cidade está extremamente bem localizada 

para viagens. Pode-se ir a Paris em apenas 58 
minutos de TGV pelo custo de 16 euros. 

Londres e Bruxelas também estão próximas.



Como você avaliaria a infra estrutura 
da Faculdade?

A Iéseg apresenta uma infra estrutura 
impecável.As salas de aula oferecem comporto 

e suporte suficiente para garantir o 
desenvolvimento das aulas com bastante 

qualidade. O acervo da biblioteca é 
majoritariamente constituído por livros na 

língua inglesa, uma vez que grande parte dos 
cursos oferecidos são em inglês, embora 

existam diversos livros diversos materiais em 
Francês e em outras línguas.

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

A Iéseg auxilia todos os estudantes, caso a caso, 
sobre quais são os procedimentos que cada um 
deve realizar. Inclusive, se responsabilizam por 

entregar os documentos nos locais corretos, 
entre outras facilidades.
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