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Liège 

 A cidade de Liège, muito devido à presença da universidade, é uma cidade 

muito animada. Sendo destino de diversos viajantes e também muitos Belgas que 

buscam programas culturais e sociais. Cidade das festas e dos jovens, situada no 

coração de toda a União Européia, Liège ainda consegue ter um clima muito 

intimista e acolhedor. Cortada por um grande rio, a cidade e permeada por suas 

águas e pontes, tornando as paisagens agradáveis e poéticas.  



Fundada em 1817, a Universidade de Liège conta com uma reputação que desde a 

época medieval era alta. Conhecida como “Atenas do Norte”, a cidade iniciou seu 

reconhecimento através das grandes bibliotecas, seguidas do ensino de 

humanidades e do ensino técnico de alta qualidade.  

 

A universidade iniciou suas atividades através do curso de ciências, seguido dos 

cursos de letras e medicina e, pouco mais tarde, durante o regime holandês, dos 

cursos de Filosofia e de Direito. Uma cadeira de pedagogia foi criada alguns anos 

depois. Em 1881 foi fundado o instituto de zoologia e 43 anos depois, 1924, no pós 

segunda guerra, foi criada a faculdade de ciências aplicadas e, ainda nessa época, a 

universidade foi transferida para uma região afastada da cidade, criando-se assim, o 

campus de Sart-Tilman. 

UNIVERSIDADE DE LIÈGE 

Breve Histórico 



Atualmente a Universidade conta com 9 faculdades, 1 escola e 1 instituto. Sendo eles 

respectivamente: 

 

- 1.Filosofia e Letras. 2.Direito, Ciências Políticas e Criminologia. 3. Ciências. 4. 

Medicina. 5. Ciências aplicadas. 6. Medicina veterinária. 7. Psicologia e Ciências da 

Educação. 8. Agro-Bio Tech (Agronomia). 9. Arquitetura. 

 

- Escola de Gestão da universidade de Liège. 

 

- Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 

 

Além de contar com a parceria de mais de 600 instituições na europa e no mundo. 
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A estrutura física 

 

A universidade dispõe de uma ótima infra-estrutura em todos os campus que tive a 

oportunidade de conhecer. São diversas bibliotecas, amplas e agradáveis, além de 

cafeteiras e salas muito bem equipadas e cuidadas. 

 

Entretanto, o fato de os campus serem espalhados por toda a cidade, dificulta a 

possibilidade de assistir aulas em diferentes institutos/faculdades.  

 

O campus do Sart-Tilman, aonde se localiza o Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais não possui tão fácil acesso. Chegando-se apenas de carro ou ônibus (muita 

subida para ciclistas, não há metro, é longe de tudo) 

 

Entretanto, esse fato acaba por tornar o campus um lugar extremamente verde e 

agradável, bonito e prazeroso, sobretudo devido a sua área externa. 
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A estrutura intelectual 

 

Os estudos são organizados em três ciclos: bacharelado, mestrado e doutorado. O 

percurso universitário clássico, percorrido pela maioria dos alunos, é efetuado em 

dois ciclos, geralmente com a duração de 5 anos, durante os quais, a partir do 

segundo, o aluno pode montar sua grade horária personalizada, de acordo com seus 

interesses, desde que respeitando os pré-requisitos de cada disciplina oferecida para 

sua área de estudos. 

 

O instituto de ciências sociais oferece duas áreas de estudos no bacharelado, sendo, 

antropologia ou ciências sociais. Enquanto o ciclo de mestrado conta com 6 opções, 

sendo: 1. Sociologia. 2. Antropologia.  3.Sociologia e Antropologia.  4. Gestão de 

recursos humanos. 5. Ciências do trabalho. 6. Ciências da população e do 

desenvolvimento.  
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Desde o início a universidade se mostrou muito atenciosa, seja por e-mail ou 

telefone, todos foram sempre muito solícitos e cuidadosos, fornecendo informações, 

quer fosse sobre o funcionamento universitário, quer dissesse respeito à vida na 

cidade. 

Chegando na universidade, todo um time de recepção já estava a espera dos 

intercambistas, para nos dar todas as informações ainda necessárias, assim como 

realizar os cadastros e nos indicar os próximos passos.  
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Disciplinas cursadas e forma de avaliação 
Aulas de francês oferecidas pelo departamento de línguas da 

universidade. 

Avaliação escrita, sobre o conteúdo do semestre 

Psicologia das emoções (Psychologie des émotions):  

Avaliação escrita sobre o conteúdo do semestre. 

Análise de Políticas Públicas (Analyse de politiques publiques): 

Avaliação oral aplicando os conceitos do semestre sobre algum dos artigos lidos 

durante o mesmo. 

Mediação estética e comunicação 

(Médiation esthétique et communication): 

Avaliação escrita sobre um livro escolhido entre alguns sugeridos, relacionando-o 

aos temas discutidos no curso. 
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Disciplinas cursadas e forma de avaliação 

Métodos de formação e teorias da aprendizagem  

(Méthodes de formation et théories de l’apprentissage): 

Avaliação dividida em duas partes: 

I. Frases com lacunas em branco e uma lista de 500 palavras com as quais as frases 

deveriam ser completadas, de acordo com os conceitos apresentados durante o 

semestre 

II. Questões múltipla escolha, sempre incluindo a possibilidade de 1. todas as 

opções estarem corretas. 2. nenhuma opção estar correta. 3. a questão conter em si 

algum absurdo.  

Além da necessidades de assinalar o grau de certeza sobre a resposta, o qual 

influenciava na contagem de pontos.  

(Acertar com alto grau de certeza de dá mais pontos, assim como errar com alto 

grau de certeza sobre a sua resposta tira mais pontos do que errar tendo assinalado 

ter baixo grau de certeza sobre a resposta assinalada) 



DESAFIOS: 

clima-  Semestre outono-inverno, quanto mais ao norte mais frio e mais fechadas 

são as pessoas. 

deslocamento - ter feito aulas em diferentes faculdades, cada qual num ponto da 

cidade 

língua - Me deparei com a necessidade de desenvolver textos acadêmicos em 

francês, os quais foram corrigidos com mais rigidez do que o esperado. 

 

DIFICULDADES:  

socialização - a curta duração da estadia e a introspecção dos belgas dificultou o 

entrosamento. Fiz mais amigos fora da universidade, dentro dela os grupos já são 

fechados e definidos. 

estrutura acadêmica- Me deparei com aulas muito mais teóricas e “tradicionais” 

do que imaginava. Aulas que demandavam conhecimentos decorados, em salas 

com, as vezes, mais de 300 alunos.  

avaliação - as avaliações, mesmo das aulas com as quais mais me identifiquei, 

foram complexas, difíceis, com estrutura e correção rígidas. Muito estudo para 

pouco resultado e a pressão de estar recebendo uma bolsa e precisar ser bem 

sucedida. 

Aprendizados, conquistas, desafios e dificuldades 



APRENDIZADOS: 

Aulas incríveis, que trouxeram aprendizados e reflexões profundas sobre a 

sociedade em seu funcionamento.  

 

Foram aprendizados intelectuais e culturais, mas, sobretudo, internos, no sentido 

da formação pessoal completa: Profissional e pessoal.  

CONQUISTAS:  

Tornar-se fluente na língua francesa, assim como avançar muito na língua inglesa, 

foi uma enorme e prazerosa conquista. 

 

O grande prazer da troca cultural, uma língua e com ela, costumes, gestos, 

entrelinhas e subjetividades.  

Aprendizados, conquistas, desafios e dificuldades 


