Faculdade Nova School of Business and Economics
Conhecendo a Faculdade Nova School of Business
and Economics (Lisboa/Portugal)
http://www.novasbe.unl.pt/pt/

A Nova School of Business and Economics oferece um excelente nível
de ensino superior e pesquisa. Tem como objetivo formar graduados e pósgraduados preparados para o mercado. Os cursos são inovadores e de alta
qualidade, estão orientados para fornecer o conhecimento e as habilidades
necessárias e são regularmente revisados para visar as melhores práticas. O
ensino é rigoroso através de uma ampla variedade de disciplinas eletivas,
recrutamento internacional e programas de intercâmbio. O ambiente é
intelectual, atraindo e estimulando os estudantes. A visão é estar entre os
melhores da Europa.

FAQ
1. Por que essa visão estratégica foi adotada?

A escola tem se esforçado desde o início, há quase 30 anos, para servir
o mercado local, comparando os padrões e práticas internacionais. Isso também
foi sempre considerado como a única maneira de cumprir a missão de preparar
os alunos para competir com graduados de escolas internacionais e transferir
conhecimento científico para clientes corporativos e governamentais. Mais
amplamente, isso sempre foi considerado como a única maneira de superar as
dificuldades do confinamento regional, cultural e econômico de Portugal
localizado na parte sudoeste da Europa. Esta visão estratégica teve, e ainda tem,
implicações em todos os níveis da vida escolar. Atualmente, a escola está em
processo de mudança do "modelo de importação" do passado (fornecer aos
estudantes locais os melhores métodos e práticas que o mundo tem para
oferecer) para um "modelo de exportação", onde o desafio principal é competir
no mercado de estudantes "negociáveis" (internacionalmente móveis nacionais
e internacionais).

2.

Como funciona intercâmbio com Nova School of Business and

Economics?
O intercâmbio tem duração de 6 meses, não há pré-requisitos e 90% das
aulas são em inglês.
3.

A partir de qual semestre posso fazer intercâmbio com a Nova

School of Business and Economics?
A partir de qualquer semestre.

4.

Quais as matérias da Strong Esags que terão equivalência com

as disciplinas cursadas e aprovadas na Nova School of Business and
Economics?
As disciplinas eletivas serão as equivalentes. O número de disciplinas
eletivas equivalentes é correspondente ao número de disciplinas cursadas e
aprovadas.

5.

Em que período posso solicitar o intercâmbio? Onde solicitar?

A chamada para que os alunos possam participar do intercâmbio
acontece todo 1º semestre do ano. Os interessados poderão se candidatar para
o semestre de outono (setembro a dezembro) do ano seguinte à chamada e para
o semestre de primavera (janeiro a julho) do ano subsequente. Ex. a chamada
em 2017 é para candidatos ao semestre de outono de 2018 e o semestre de
primavera de 2019.
A solicitação deve ser feita através do Portal de Atendimento
(http://atendimento.strong.com.br/scp/login.php).

6.

Onde me hospedar em Portugal?

Existe um mercado ativo em Lisboa para aluguel de moradias, onde a
maioria dos estrangeiros habita e os alunos podem encontrar um lugar agradável
para ficar. A universidade possui apenas um número limitado no número de
vagas no dormitório do estudante no campus (Residência Alfredo de Sousa). O
escritório internacional presta assistência para ajudar estudantes estrangeiros a

encontrar um alojamento adequado após a chegada a Lisboa. O contato para
maiores informações é exchangetudents@novasbe.pt.
Alunos da Strong Esags, que fizeram o intercâmbio, sugerem as
indicações abaixo:

❖

Home2Students:

contato:

Sra.

Marta

(encontrado

no

site

uniplaces.com);
❖

Elias Garcia Residence: http://lisbonrooms.com/pt/

7.

Qual o investimento?

O pagamento das mensalidades da Strong Esags não sofrerá
interrupção e despesas com alimentação, transporte e estadia são de
responsabilidade do aluno.

8.

Como bolsista integral de um programa governamental posso

fazer intercâmbio?
O bolsista integral pode fazer intercâmbio, mas poderá passar por
supervisão, caso o programa que o aluno é beneficiado solicite-a.

