
Qual país você foi? França
Universidade: Toulouse Business School

Ano de Intercâmbio 2013
Semestre de 
intercâmbio: 2º semestre

Nível Graduação

Forma de Intercâmbio Bolsa USP Mérito Acadêmico

Disciplinas cursadas:
Strategy analysis, Art and comunication in bussines, Corporate social 

responsability, Marketing, Operations management, Finance, Managerial 
economics e Management control.

A quantidade de 
matérias escolhida foi 
adequada? Comente.

Sim. 30 creditos ECTS é razoavel para um semestre.

Você conseguiu se 
matricular nas 

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

escola a esse respeito 
(academic advisor)?

Não nas do meu plano de estudos. Chegando as materias 
diaponibilizadas são um pouco diferentes. Mas havia um leque bom para 

se escolher e eles auxiliam bastante.

Quais os sistemas de 
avaliação utilizados nos 
cursos ou disciplinas?

Na maioria provas, mas em alguns casos trabalhos e projetos também.

Qual era o esquema de 
aulas? Duas aulas semanais por matéria, em geral.

Você teve dificuldade 
para acompanhar as 

aulas ou fazer as 
provas e trabalhos 
devido a problemas 

com o idioma?

Não, mas escolhi a english track. Em francês com certeza seria bem 
mais complicado.

Como você avaliaria as 
disciplinas cursadas na 

faculdade?
Em geral, boas. Não muito aprofundadas as vezes.

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. Tanto pela escola quanto pelos alunos. A recepcão deles é muito 
bem organizada! O Welcome Team é excelente e muito ativo.

Foram organizadas pela 
escola ou por alunos?



Você teve mais contato 
com estudantes nativos 
ou com estrangeiros? 

Justifique.

Estrangeiros. Praticamente sempre com estudantea europeus em 
programa de Erasmus ou outros americanos. Convivi com relativamente 

poucos franceses.

Como foi a 
receptividade dos 

professores? Eram 
acessíveis fora das 

aulas?

Sim, bastante. O contato era bem fácil.

Como foi a 
receptividade pelos 

alunos locais e 
estrangeiros?

Também muito boa.

Como foi o processo 
para obtenção do visto?

Um tanto quanto burocratico. Quando fui ao consulado francês em SP o 
pessoal lá não foi dos mais educados. Mas basta ter paciência e fazer 
tudo que pedem. Uma dica é levar a taxa para se pagar já em dinheiro 

trocado, inclusive em centavos! Caso contrario tem que sair do 
consulado e ir em qualquer lugar para trocar.

Você teve que se 
registrar no país onde 
realizou intercâmbio? 

Como foi?

Não, nada a ser feito na França após chegar em relacão a registros. Mas 
me obrigaram a me registrar no seguro social francês e custou 200 

euros. Não adiantava ter seguro intetnacional.

Você morou em: Casa de família
Como foi o processo 

para conseguir 
moradia? Como você 
conseguiu o contato? 

Quando você começou 
a procurar?

Indicação de aluno da FEA que fez intercâmbio antes de mim. Com 
bastante antecedência, meses antes.

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

necessário permanecer 
por um tempo mínimo?

Sim, fiz uma transferência do Brasil. Não era necessario tempo minimo.

Qual a qualidade do 
alojamento em que 

você ficou com relação 
à limpeza, conforto e 

facilidades oferecidas?

Muito bom.

Era próximo à escola 
e/ou próximo a lugares 

de interesse?

Sim, 5 minutos da escola e no centro.

Quando você começou 
a procurar moradia?

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 utilizei.

Quais as condições 
climáticas que você 

enfrentou?

Clima bem agradavel, mesmo no inverno não passei por temperaturas 
muito abaixo de 0.

Que roupas você 
aconselha que sejam 

levadas para o mesmo 
período?

Roupas de frio do Brasil mesmo. Compra-se alguma melhor aaui se 
necessario.

Alojamento 330
Transporte 20

Alimentação 300
Outros 250

Total aproximado 900 euros
Qual o valor do 

Programa de 
Intercâmbio para sua 

vida pessoal, 
acadêmica e 
profissional?

Muitiasimo bom! Ja consigo perceber o quanto foi importante.

Quais os conselhos 
e/ou dicas que você 

daria para os 
estudantes que 

pretendem ir para o 
mesmo lugar em que 

você esteve?

Aproveitem! Excelente lugar para intercambistaa, ótima cidade e 
faculdade.

Como você avaliaria a 
infra estrutura da 

Faculdade?
Muito boa.

Teve algum auxílio da 
Universidade para se 

registrar, se 
necessário?

Não foi necessário. Esse seguro que disse fiz na propria faculdade na 
matricula.
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