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DESCRIÇÃO DOS CURSOS DAS ESCOLAS CONVENIADAS
Introdução – As escolas conveniadas
A UCL/FUNDP
Fundada em 1425, recebeu o nome de Université de Louvain até 1797 e
Université Catholique de Louvain a partir de 1834. Possui quatro faculdades,
incluindo medicina.
Desde a sua fundação em 1425, "estar aberta ao mundo" tem sido o foco da
missão do ensino e da pesquisa na UCL. Isto tem resultado em:
•

•

•
•

uma alta porcentagem de estudantes internacionais na UCL: quase um
quinto dos alunos vêm do exterior, representando mais de 122
nacionalidades diferentes de cinco continentes;
muitos intercâmbios de estudantes, professores e pesquisadores através
de redes europeias (Erasmus) e redes internacionais (Erasmus Mundus,
CEMS, TIME, Cluster, etc): um quarto dos graduados da UCL se
beneficiam da experiência no exterior e a UCL acolhe muitos estudantes
através de suas parcerias;
política de parceria com Instituições de Ensino Superior nos países em
desenvolvimento, bem como nos países desenvolvidos;
participação ativa em redes de ensino (CUD, Coimbra, AUF, CINDA,
FUCE, FIUC, etc), bem como redes de pesquisa.

Objetivos da Formação na UCL/FUNDP
O objetivo é formar pesquisadores capazes de compreender e analisar as
questões econômicas e sociais específicas de seu tempo, capazes de explicar e
comunicar suas análises para uma variedade de público, capazes de integrar
suas análises em contextos mais amplos e de trabalhar com especialistas de
outras disciplinas. Relatórios, seminários, trabalhos em grupo, estudo ou estágio
permitirão capacitar os alunos a adquirirem habilidades de expressão e escrita
necessárias para a prática da economia. Para assegurar a ligação entre teoria e
prática, cursos e estágios estão disponíveis. Intercâmbios e colaborações com
universidades estrangeiras também estão disponíveis para estudantes que
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desejem conhecer outras culturas, aprofundar o conhecimento de uma língua
estrangeira e comparar experiências de ensino diferentes.
Os cursos oferecidos pela UCL são estruturados em torno de uma
educação geral de base, forte e versátil. A partir desta base comum, três tipos
de objetivos são propostos:
- Desenvolvimento em áreas específicas, de acordo com seus objetivos de
carreira.
- Habilitação em metodologias de análise e pesquisa.
Economics School of Louvain (ESL) é um programa conjunto da UCL e
FUNDP. Cada escola (UCL e FUNDP) oferece cursos em suas áreas de
pesquisa. Os cursos do tronco comum e de “finalité spécialisée” são duplicados
e são ensinados em francês em uma escola e em inglês na outra (Louvain-laNeuve e Namur, respectivamente)
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade- FEA USP
A FEA foi criada em 1946, para suprir o ensino superior de Administração,
Contabilidade e Economia, e formar profissionais de alto nível, especializados
nessas áreas, voltados para o desenvolvimento econômico brasileiro.
Paralelamente à sua atividade de ensino e formação, a FEA tem participado
intensamente na realização de estudos e pesquisas relativas a esses ramos de
conhecimento. A prestação de serviços à comunidade, no seu campo específico,
através da colaboração com empresas privadas e com órgãos do serviço
público, é uma constante na dinâmica de trabalho dos docentes. A FEA promove
também intenso intercâmbio técnico, científico e cultural com inúmeros centros
de estudos do país e do exterior. Na FEA o aluno encontra os melhores e mais
modernos cursos de graduação do país, tendo à sua disposição uma sólida
estrutura de ensino e um quadro de 190 professores, todos com título de Doutor
ou de Pós Doutorado.
A FEA tem buscado se internacionalizar, através de convênios de
intercâmbio com Universidades do Exterior. A CCInt FEA dá o apoio necessário
à internacionalização. Atualmente são cerca de 110 convênios de intercâmbio
acadêmico, e desde 1998 mais de 1300 alunos da FEA já participaram do
programa. Desde 1998 mais de 1200 alunos estrangeiros vieram para a FEA.
Anualmente a FEA envia uma média de 160 para o exterior e recebe quase 200
alunos estrangeiros. A Dupla-Titulação permitirá que alunos da UCL/FUNDP
possam cursar 2 semestres na FEA, e que alunos da FEA possam cursar 2
semestres na UCL/FUNDP, e ao final desse percurso, esses alunos, tanto os da
UCL/FUNDP como os da FEA receberão os diplomas de cada uma das
Instituições, tendo seguindo todas as normas pré-estabelecidas.
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Objetivos da Formação na FEA USP

O Programa de Pós-Graduação na área de Teoria Econômica tem como objetivo
central fornecer uma sólida formação em teoria econômica e métodos
quantitativos, capacitando os alunos a realizar pesquisas teóricas e aplicadas de
excelência acadêmica.
O Programa da FEA USP conta com um corpo docente altamente qualificado,
com interesse de pesquisa em um amplo espectro de áreas e com publicações
em revistas especializadas de alto nível. Entre as áreas de pesquisa, destacamse as seguintes: Microeconomia, Macroeconomia, Econometria, Economia
Regional e Urbana, Organização Industrial, Teoria dos Jogos, História
Econômica, Economia Internacional, História do Pensamento Econômico,
Economia do Trabalho, Economia da Saúde, Desenvolvimento Econômico,
Economia do Meio Ambiente, Economia Agrícola, Finanças e Sociologia.
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Acordo interuniversitário, entre a Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo
(FEA-USP), Université Catholique de Louvain (UCL) e Facultés
Universitaires Notre Dame de la Paix à Namur (FUNDP),
membros da Académie Universitaire ‘Louvain’, referente ao
estabelecimento conjunto de um programa de Dupla Titulação
(Double Degree)
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Acordo interuniversitário, entre a Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Université
Catholique de Louvain (UCL) e Facultés Universitaires Notre Dame de la
Paix à Namur (FUNDP), membros da Académie Universitaire ‘Louvain’,
referente ao estabelecimento conjunto de um programa de Dupla Titulação
(Double Degree)

Entre,
A Faculdade de Economia, Administração e Contabiidade de São Paulo
(FEA-USP), representada por seu Diretor, Professor Reinaldo Guerreiro

E os dois membros das universidades da Académie universitaire ‘Louvain’:
Université catholique de Louvain (UCL), representada por seu Reitor,
Professor Bruno DELVAUX e, mais especificamente, a Faculty of Economic,
Social and Political Sciences (Faculdade de Ciências Econômicas, Sociais e
Políticas), 4, place Montesquieu, B-1348 Louvain-la-Neuve, representada por
seu Diretor, Professor Marc LITS e pelo departamento de Ciências Econômicas,
3 place Montesquieu, B-1348 Louvain-la-Neuve, representado por seu
Presidente, Professor Vincent VANDENBERGHE.

e
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP), representada por
seu Reitor Professor Yves POLLET, rue de Bruxelles 61, 5000 Namur e, mas
especificamente, a Faculty of Economic, Social and Political Sciences (Faculde
de Ciências Econômicas, Sociais e Políticas), Rempart de la Vierge, 8, B-5000
Namur, representada por seu Diretor Professor Alain de CROMBRUGGHE e o
Departamento de Ciências Econômicas, Rempart de la Vierge, 8, B-5000
Namur,representado por seu Chefe de Departamento, Professor Eric
TOULEMONDE.

O seguinte acordo foi estabelecido:
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Artigo 1 (estrutura jurídica)
Alinhado com artigo 29, parágrafo 2 do decreto da Comunidade Francesa da
Bélgica, datado de 31 de março de 2004, que define educação superior, que
defende sua integração na Área de Educação Superior Européia e oferece mais
fundos para as universidades, de acordo com as leis do Ministério da Educação
e regulamentadas pela Universidade de São Paulo, e alinhado com o acordo
entre a UCL e FUNDP para organizar, em conjunto, um mestrado de 120
créditos em Economia, sob a estrutura de trabalho da ESL (Economics School of
Louvain - Faculdade de Economia de Louvain), as faculdades signatárias
concordam em organizar, em conjunto, a partir de setembro de 2011 (ano
acadêmico entre 2011-2012), um programa de Dupla Titulação (Double Degree),
associando o Mestrado em Economia: “orientation générale à finalité spécialisée
ou approfondie” totalizando 120 créditos ECTS (Sistema Europeu de
Transferência e Acumulação de Créditos) para ambas as instituições de
Communauté française de Belgique (UCL e FUNDP) e Programa de PόsGraduação em Economia, Curso de Mestrado, Área Teoria Econômica” da
Universidade de São Paulo.

Artigo 2 (programa)
O programa é formulado por um acordo em comum e aprovado pelas
autoridades universitárias das instituições signatárias, apresentado no anexo 1,
que é parte integrante deste acordo.

Artigo 3 (admissão de alunos)
Tanto a USP como a UCL/FUNDP selecionam os alunos participantes, levando
em consideração o artigo 7 do presente acordo, conforme as diretrizes
estabelecidas no anexo 2, que é parte integrante deste acordo.

Artigo 4 (cooperação acadêmica relacionada ao programa)
Para garantir o sucesso deste programa, bem como a harmonização dos
programas oferecidos, o acordo também inclui:
• A possibilidade de intercâmbio de professores
• A montagem de programas pedagógicos conjuntos
• Todas as ações, consideradas como de interesse comum pelas partes,
para o desenvolvimento bem sucedido do programa.
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Artigo 5 (administração do programa e regulamentos)
O programa é administrado em conjunto pelas instituições participantes, de
acordo com as condições estabelecidas no Anexo 2, também parte integrante
deste acordo.
Alinhado com as regras de procedimento das várias instituições, o Anexo 2
define:
 o corpo administrativo, encarregado de administrar, em conjunto, o
programa
 a admissão de alunos e condições de equivalência
 os calendários administrativos e acadêmicos específicos
 condições específicas, relacionadas aos regulamentos dos exames
(incluindo atribuição de crédito e reconhecimento), deliberação e banca
examinadora, como negociado e acordado pelas instituições.

As instituições participantes nomeiam um representante de cada universidade,
para administrar a implementação do presente acordo, e eles informam as
universidades parceiras. Na ausência de tal nomeação, o programa será
administrado por:
-O Diretor do “Programa de Pόs-Graduação em Economia, Curso de Mestrado,
Área Teoria Econômica” da FEA da Universidade de São Paulo,
-O Chefe de Departamento de Economia da FUNDP,
-O Presidente do Departamento de Economia UCL
(Os dois últimos estão atuando em nome da ESL (Faculdade de Economia de
Louvain) e podem nomear um único representante para a administração do
programa.

Artigo 6 (matrícula de alunos, taxas de ensino e graduação)
Os alunos selecionados pela UCL e FUNDP matriculam-se e pagam as taxas de
ensino aplicáveis na UCL ou na FUNDP, para os dois anos. Os alunos
selecionados pela FEA USP matriculam-se e pagam as taxas de ensino
aplicáveis na USP, caso haja, para os dois anos.
Os alunos devem se matricular e pagar as taxas para sua instituição exceto pela
taxa administrativa obrigatória da UCL/FUNDP no valor total de 32 euros para o
período de 2011-12.
A lista de alunos matriculados do programa conjunto é enviada à secretaria
responsável pela matrícula, de todas as universidades participantes, para que
essa garanta que todos os alunos tenham acesso completo aos recursos
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necessários ao seu programa de estudos (acesso às bibliotecas, aos serviços de
computadores, banco de dados, dados pessoais, etc.), independente do local de
origem do pagamento de taxas de ensino.
Após a conclusão do programa, os alunos receberão o título de “Mestre em
Ciências Econômicas, Programa de Pόs-Graduação em Economia, Área Teoria
Econômica” da USP e o título de Master en sciences économiques, orientation
générale, finalité spécialisée ou approfondie, conferidos em conjunto pela UCL e
FUNDP (anexo 1). O aluno receberá dois diplomas. Cada instituição emitirá o
histórico escolar de acordo com seu regulamento inteiro.
Artigo 7 (promoção e finanças)
Não há obrigações financeiras,
universidades participantes.

oriundas

deste

acordo

para

as

Todas as partes concordam em promover este programa nos catálogos de suas
faculdades e websites. Todos os custos serão mantidos pelas faculdades,
individualmente, a menos que de outra forma especificado por escrito e
acordado entre as partes.
Artigo 8 (duração)
O presente acordo será finalizado após o período de 4 anos, iniciando em
setembro de 2011, do ano acadêmico entre 2011 e 2012. Ao final deste período,
o acordo poderá ser renovado a partir da concordância de ambas instituições. A
renovação deve ser feita através de novo acordo.
O término oficial do acordo deve ocorrer antes do dia 31 de dezembro,
precedendo o ano acadêmico no qual uma das partes não mais participará do
programa. Em nenhum caso, o término do acordo poderá ter efeito prejudicial
aos alunos que estão seguindo o programa.

Assinado em três vias originais,

Prof. Bruno Delvaux
Reitor da UCL

Prof. Yves Poullet
Reitor da FUNDP

Data:_________________

Data:_________________
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Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Diretor da Faculdade de
Economia, Administração e
Contabilidade, USP

Prof. Marc Lits
Diretor da Faculdade de
Ciências Econômicas, Sociais
e Políticas, UCL

Prof. Alain de Crombrugghe
Diretor da Faculdade de
Ciências Econômicas, Sociais
e Políticas, FUNDP

Data:_________________

Data:_________________

Data:_________________

Prof. Dr. Edson Luiz Riccio
Presidente da CCInt da
Faculdade de
Economia, Administração e
Contabilidade de São Paulo,
USP

Prof. Vincent Vandenberghe
Presidente do Departamento
de Ciências Econômicas

Prof. Eric Toulemonde
Chefe do Departamento de
Ciências Econômicas,
FUNDP

Data:_________________

Data:_________________

Data:_________________

Anexo 1: Objetivo do programa e currículo
Anexo 2: Administração do Programa

9

Université catholique de Louvain
(UCL) and Facultés universitaires
Notre Dame de la Paix à Namur
(FUNDP)

Universidade de São Paulo
Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade

Anexo 1
Grade Curricular do Programa

Com o objetivo de atender aos requisitos jurídicos belgas, a grade curricular
descrita na tabela abaixo, foi elaborada de forma a garantir pelos menos 120
créditos ECTS (Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos)
dos quais:
- 30 créditos ECTS de treinamento com ênfase em Economia, de forma a
garantir o caráter de Ênfase (Especializado ou de Pesquisa) do programa.
- 20 créditos ECTS dedicados à dissertação no segundo ano do programa,
Com o objetivo de atender aos requisitos jurídicos brasileiros, 61 créditos USP
devem ser dedicados à dissertação.
A lista de disciplinas abaixo pode ser adaptada às circunstâncias, através de
acordo em comum com o comitê do programa, uma vez que satisfaça os
requisitos gerais do programa.
O programa foi elaborado através de fator de conversão de 1 disciplina da FEAUSP equivale a 2 disciplinas da UCL/FUNDP (10 créditos ECTS = 8 créditos
USP).
Com relação à dissertação, seu peso relativo na FEA-USP é maior que na
UCL/FUNDP e a taxa de conversão acima não se aplica.
As disciplinas serão ministradas em quaisquer umas das três línguas:
Português, Inglês e Francês.
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Grade Curricular de Referência para alunos ESL
Código da Disciplina

ECON2021 ou ECON
2903/M903

ECON2011 ou
ECON2902/M902
ECON2051 ou ECON
2905/M905
1 disciplina entre:
ECON2041
ECON 2904/M904
disciplina de Econometria:
1 da seguinte lista:
ECON2031 or ECON 2835 /
M835
ECON2033 or ECON 2826 /
M826
1 disciplina entre:
ECON2311

Título da Disciplina
Primeiro Ano na ESL
Fluctuations économiques et
fondements de la politique macro /
Macroeconomics: Economic
Flutuações econômicas e Fundamentos
da Política Macro
Interdependências e Comportamento
Estratégico/ Théorie économique de
l'entreprise
Economie du travail / Economia do
Trabalho
Comércio Internacional
Economia e Política

Créditos
ECTS

Créditos
USP

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

4

15

12

Econometria aplicada de séries
temporais/ Econométrie appliquée des
séries temporelles
Microéconométrie appliqué /
Macroeconometria aplicada

Cycles économiques, analyse
conjoncturelle et prévisions
ECON2822
Economia Institucional e
Desenvolvimento
ECON2832
Fonctionnement des marchés financiers
contemporains et des entreprises
financières
ECON2340
Economie et société
ECON2862
Politique budgétaire et finances
publiques
ECON2372
Estratégia Corporativa e Antitruste
ECON2381
Política Tributária e Comércio na Europa
3 disciplina entre diferentes blocos
Bloco 1:
disciplinas reflexivas
ECON 2906 / M906
Lei européia e instituições
ECON2421
Histoire du développement économique
et social
Bloco 2: disciplina de economia geral
ECON2411
Estratégias de tomada de decisão
coletiva
ECON2907
Fundamentos Institucionais de
Mercados
ECON2352
Evaluation des politiques économiques
et sociales
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Bloco 3: disciplina de Economia Aplicada
ECON2353
Capital Humano e Políticas
Educacionais
ECON2350
Público de Administração
ECON2831
Analyse de l'intermédiation financière
3 disciplinas do roteiro de especialização escolhida (Cycles, croissance,
mondialisation; Economie du développement; Economie financière;
Economie et société; Politique économique; Economia de Estratégia
Firme, Negócios Europeus)
Total do primeiro ano

15

12

60

48

Segundo ano na USP (Ano de agosto n+1 até o ano de Julho n+2)
3 disciplinas opcionais na lista de disciplinas eletivas da USP
30
Estágio ou 1 disciplina opcional na lista das disciplinas eletivas da
10
USP
Dissertação
Dissertação incluindo o seminário sobre métodos
20
TOTAL do segundo ano
60
TOTAL de créditos
120

24
8

61
98
141

Para ser admitido no segundo ano na UCL/FUNDP, os alunos devem ter obtido
no primeiro ano o total de 60 ECTS até Junho Ano N+1.
Os alunos da UCL/FUNDP devem selecionar um tema para a dissertação e
orientador da UCL/FUNDP no primeiro ano na Belgica de acordo com o
procedimento padrão. Os alunos devem fazer o levantamento bibliográfico e
escolha da metodologia antes de ir para a USP.
Grade Curricular de Referência para alunos da USP
Código da Disciplina
Título da Disciplina

Créditos
ECTS
Semestre 1 ( ano de Janeiro N até o ano de Julho N) na USP
Matemática

10

Créditos
USP

8

Microeconomia I
Macroeconomia
Econometria I

10
8
10
8
10
8
TOTAL do primeiro ano
40
32
Segundo e Terceiro semestre ( Ano de Setembro N até o ano de Agosto N+1)
LECON2111
Microeconomia Avançada I:
5
4
Decisão e Teoria dos jogos
LECON2121
Microeconomia Avançada I:
5
4
Intemporal Behavior and Business
Cycles
LECON2112
Microeconomia Avançada II:
5
4
Equilíbrio Geral e Projeto de
Mecanismo

12

Universidade de São Paulo
Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade
LECON2122
LECON2161 ou LECON 2653

Université catholique de Louvain
(UCL) and Facultés universitaires
Notre Dame de la Paix à Namur
(FUNDP)
5
4

Macroeconomia Avançada II:
Crescimento, Dinâmica e Política
Seminário de Pesquisa I:
Macroeconomia ou Microeconomia

5

4

4 eletivas
3 disciplinas optativas, considerando a opção “Análise Econômica
Avançada I”
TOTAL do segundo e terceiro semestre
Quarto semestre ( de Agosto até Junho) na USP
Dissertação
Total do quarto semestre

20
15

16
12

60

48

20
20

61
61

Número total de créditos

120

141

Para ser admitido no segundo semestre da UCL/FUNDP, o aluno da USP deve
ter obtido no primeiro semestre, o mínimo de 40 créditos ECTS até julho Ano N.
Os alunos USP devem selecionar um tema para a dissertação e orientador da
UCL/FUNDP durante a estadia na UCL/FUNDP. Os alunos devem apresentar
seu projeto de dissertação no Seminário de Pesquisa/Dissertação da
UCL/FUNDP organizado no mês de abril de cada ano.
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Anexo 2
Administração do Programa

1. O corpo administrativo, encarregado de administrar, em conjunto, o
programa
O comitê executivo da ESL-Economics School of Louvain (Faculdade de
Economia de Louvain) e a FEA USP irão, cada um, designar um acadêmico e
um administrador responsável. Eles irão administrar o programa em conjunto.

2. Admissão de alunos e condições de equivalência

A- Carta de motivação
Todos os candidatos deverão enviar uma carta de motivação e demonstrar sua
habilidade para acompanhar o programa em português, francês e inglês.

B- Requisitos de graduação
Os alunos devem satisfazer os requisitos de graduação para admissão no
Mestrado em Economia âmbito Geral, organizado em conjunto pela UCL e
FUNDP e os requisitos de graduação para admissão no programa “Programa de
Pόs-Graduação em Economia, Curso de Mestrado, Área Teoria Econômica”
organizado pela FEA USP.

B.1. Sob o presente acordo, entende-se que os alunos que possuem
bacharelado em economia e administração (“bachelier en sciences économiques
et de gestion”), conferido por uma universidade da Comunidade falante da língua
francesa da Bélgica, satisfazem o requisito de graduação para admissão no
“Programa de Pόs-Graduação em Economia, Curso de Mestrado, Área Teoria
Econômica”, organizado pela FEA-Universidade de São Paulo, sob os termos do
presente acordo e considerando as regras aplicáveis nessa universidade.

B.2. Sob o presente acordo, considerando a organização especifica dos estudos
no Brasil, entende-se que os alunos que possuem um diploma universitário em
economia (“Graduação em economia”) e ranqueados entre os 100 melhores na
seleção da ANPEC. (ANPEC - Exame de seleção nacional Brasileiro que testa
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o conhecimento dos candidatos nas áreas de microeconomia, macroeconomia,
estatística, econometria, matemática, inglês e economia brasileira). A ANPEC
satisfaz o requisito de graduação para admissão no Mestrado em Economia,
organizado pela UCL e FUNDP, de acordo com as regras aplicáveis nessas
universidades.

B.3. Alunos que não possuem qualquer um dos níveis de graduação, acima
mencionados, serão admitidos de acordo com as regras aplicáveis para cada
universidade participante. Uma graduação (3 anos, 180 créditos ECTS, de curso
universitário de economia) é um requisito mínimo. Tais alunos serão aceitos
com base na inscrição, que inclui detalhes sobre sua experiência em economia e
notas obtidas (transcrição), um CV, uma carta de motivação e duas cartas de
recomendação.

C- Matrícula de alunos e taxas de ensino
Matrícula e taxas são regidas pelo artigo 6 deste acordo.

D- Número desejado de alunos
A admissão de alunos será organizada de tal forma que, por um período de 4
anos (ou três turmas de alunos), o número de estudantes escolhidos pela
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São
Paulo será o mais similar possível ao número de alunos escolhidos pelas
instituições belgas, escolhidos em conjunto.

3. Calendários administrativos e acadêmicos específicos
Os calendários administrativos e acadêmicos serão publicados a cada ano nos
websites das universidades participantes.
4. Tutorial do Estudante
Será atribuído aos alunos um tutor na universidade anfitriã. O papel do tutor é
auxiliar os estudantes na escolha de disciplinas e seleção de tema de sua
dissertação.
5. Condições específicas relacionadas aos regulamentos dos exames
(incluindo atribuição de créditos e reconhecimento), deliberação e banca
examinadora
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O comitê de administração do programa irá informar aos alunos sobre os
regulamentos de estudos, aplicáveis a esse programa.
Para questões não regulamentas explicitamente pelo comitê do programa ou
pelo presente acordo, as regras do “Programa de Pόs-Graduação em Economia,
Curso de Mestrado, Área Teoria Econômica” da Universidade de São Paulo,
serão aplicáveis a todos os alunos do presente programa, para o ano que
passarem na USP e as regras do Mestrado em Economia, âmbito Geral,
organizado em conjunto pela UCL a FUNDP, serão aplicáveis a todos os alunos,
para o ano que passaram na UCL/FUNDP.
Admissão à universidade anfitriã
Para ser admitido no segundo ano da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade de São Paulo, os alunos da UCL / FUNDP devem ter obtido no
primeiro ano 60 créditos ECTS no Ano junho N +1.
Para ser admitido no segundo semestre da UCL, os estudantes da FEA
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São
Paulo devem ter obtido no primeiro semestre, 40 créditos ECTS por Ano julho N.

Conversão de notas
A conversão das notas dos exames seguirá a tabela abaixo e deverão ser
convertidas de acordo com a seguinte tabela correspondente:
Escala de
classificações
UCL-FUNDP
correspondentes

Classificação
ECTS

Definição

17-20

A

15-16.9

B

13-14.9

C

12-12.9

D

10-11.9

E

7-9.9

FX

Excelente –
desempenho notável,
apresentando apenas
pequenos erros.
Muito bom; padrão
acima da média, com
alguns erros.
Bom; geralmente, um
bom trabalho, mas com
certo número de erros
consideráveis
Satisfatório; aceitável,
mas com falhas
significativas.
Suficiente; o
desempenho atende os
critérios mínimos.
Reprovado; precisa de

% de alunos bemsucedidos,
geralmente
cumprindo a
classificação
10 %

Correspondência no
padrão Pós
Graduação da USP

25 %

B

30 %

B

25 %

C

10 %

C

-

-

A
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0-6.9

F

mais esforços antes de
poder receber o
crédito.
Reprovado; mais
esforços consideráveis
são necessários.

-

-

Essa tabela de conversão pode ser modificada de acordo com as mudanças no
sistema de classificação e na distribuição. A conversão pode ser objeto de
maiores discussões entre os parceiros. Ela será anunciada aos alunos no
começo de cada ano acadêmico e permanecerá válida para o currículo pleno de
qualquer aluno

A dissertação
Todos os alunos irão completar apenas uma dissertação de Mestrado, que
será supervisionada por professores de uma das instituições parceira. As
atividades de exame de qualificação, defesa de mestrado e composição das
bancas seguirão as normas de pós graduação da USP.

Atribuição da nota final
A nota final para menção do diploma, tanto da UCL quanto da FUNDP, ocorrerá
de acordo com a regra da instituição.
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Inter-university agreement between Faculdade de Economia,
Administração e contabilidade de São Paulo (Faculty of
Economics, Business and Accountancy) (FEA) of Universidade
de São Paulo (USP),Université Catholique de Louvain (UCL) and
Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix à Namur (FUNDP),
members of the Académie Universitaire ‘Louvain’1 regarding the
joint establishment of a Double degree program

1

The Académie universitaire ‘Louvain’ is composed of 4 Belgian universities: Facultés universitaires
Notre Dame de la Paix – Facultés universitaires Saint-Louis – Facultés universitaires catholiques de Mons Université catholique de Louvain...
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Inter-university
agreement
between
Faculdade
de
Economia,
Administração e contabilidade de São Paulo (Faculty of Economics,
Business and Accountancy) (FEA) of Universidade de São Paulo
(USP),Université catholique de Louvain (UCL) and Facultés universitaires
Notre Dame de la Paix à Namur (FUNDP), members of the Académie
Universitaire ‘Louvain’2 regarding the joint establishment of a Double
degree program

Between,

The Faculdade de Economia, Administração e contabilidade de São Paulo
(Faculty of Economics, Business and Accountancy) (FEA) of Universidade
de São Paulo (USP) represented by its Dean, Professor Reinaldo Guerreiro,
AND the two following member universities of the Académie universitaire
‘Louvain’:

Université catholique de Louvain (UCL), represented by its Rector, Professor
Bruno DELVAUX, and more specifically the Faculty of Economic, Social, Political
and Communication Sciences, 4, place Montesquieu, B-1348 Louvain-la-Neuve,
represented by its Dean, Professor Marc LITS, and the School of Economics, 3,
place Montesquieu, B-1348 Louvain-la-Neuve, represented by its President,
Professor Vincent VANDENBERGHE,

AND

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) represented by its
Rector Professor Yves POULLET, rue de Bruxelles 61, B-5000 Namur, and more
specifically the Faculty of Economic, Social and Political Sciences, Rempart de la
Vierge, 8, B-5000 Namur, represented by its Dean Professor Alain de
CROMBRUGGHE, and the Department of Economic Sciences, Rempart de la
Vierge, 8, B-5000 Namur, represented by its Department Head, Professor Eric
TOULEMONDE,

2

The Académie universitaire ‘Louvain’ is composed of 4 Belgian universities: Facultés universitaires
Notre Dame de la Paix – Facultés universitaires Saint-Louis – Facultés universitaires catholiques de Mons Université catholique de Louvain...
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The following agreement has been reached:

Article 1 (legal framework)
In line with article 29 paragraph 2 of the decree by the French Community of
Belgium dated 31 March, 2004, which defines higher education, advocates its
integration into the European Higher Education Area and provides more funding
for universities, and in line with the agreement between UCL and FUNDP
organizing jointly a Master 120 in Economics program under the framework of
the Economics School of Louvain (ESL), the signatory universities agree to
organise together, starting from September 15, 2011 (academic year 20112012), a Double Degree program associating the “Master en sciences
économiques, orientation générale à finalité spécialisée ou approfondie” (second
level program, amounting to 120 credits/ECTS)) for both institutions of the
French Community of Belgium (UCL and FUNDP) and “Programa de Pós
Graduação em Economia, Curso de Mestrado, Área Teoria Econômica” for
Faculdade de Economia, Administração e contabilidade de São Paulo.
Each signatory institution shall intervene within the framework of the field or fields
where it is authorised to organise training.
Article 2 (program)
The program as drawn up by common agreement and approved by university
authorities of the signatory institutions, is laid out in annex 1, which is an integral
part of this agreement.
Article 3 (student admissions)
Both USP and UCL/FUNDP select participating students taking article 7 of the
present agreement into account and according to guidelines set out in annex 2,
which is an integral part of this agreement.
Article 4 (program-related academic cooperation)
In order to guarantee success of the joint venture as well as harmonisation of
programs provided, the joint venture also includes:
• possibility for teachers exchange,
• setting up of pedagogical programs,
• all actions deemed to be of shared interest by the parties for the
development of the program.
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Article 5 (program management and regulations)
The program is managed jointly by participating institutions in accordance with
provisions laid out in Annex 2, which is also an integral part of this agreement.
In line with rules of procedure at the various institutions, Annex 2 defines
 the joint body entrusted with program management,
 student admission and equivalence conditions,
 the specific academic and administrative calendars,
 the particular conditions related to the exam regulations (including credit
attribution and recognition), deliberation and exam jury, as negotiated and
agreed by the institutions.
The participating institutions appoint a representative from each university to
manage the implementation of the present agreement and they inform the
partner universities. In absence of such appointment, the program will be
managed by
- the Head of the “Programa de Pós Graduação em Economia, Curso de
Mestrado, Área Teoria Econômica” at Faculdade de Economia,
Administração e contabilidade de São Paulo,
- the Head of the Department of Economics at FUNDP,
- the President of the School of Economics at UCL,
The last two are acting on behalf of the Economics School of Louvain (ESL) and
may appoint a single common representative.
Article 6 (student registration, tuition and graduation)
Students selected by UCL and FUNDP register and pay applicable tuition fees at
UCL or at FUNDP for both years. Students selected by FEA register3 at USP for
both years.
Students enrol and pay tuition/enrolment fees at their home university except for
possible small host university administrative fees4 .
The list of registered students of the joint program is forwarded to the registrar of
all three participating universities, in order to ensure students’ full access to
resources needed for their study program (library access, computer services,
data banks, personal data, etc.) independently of their place of tuition payment.
After completion of the program, students will be awarded the degree of “Mestre
em Ciências Econômicas, Programa de Pós Graduação em Economia, Curso de
Mestrado, Área Teoria Econômica” from USP and the “Master en sciences
économiques, orientation générale à finalité spécialisée” or the “Master en
sciences économiques, orientation générale à finalité approfondie” issued jointly

3
4

There are no tuition fees due at USP.
UCL/FUNDP administrative fee for academic year 2011-12 amounts to 32 euros
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by UCL and FUNDP. (cfr. annex 1). Successful students will receive two
diplomas. These diplomas will refer to each other and to the present agreement.
The diploma supplement will be a single document comprising information that is
usually present on the three universities diploma supplements and will mention
their cooperation under the present agreement. Three languages will be used:
French, Portuguese and English. Diploma supplements will be produced by UCL
on behalf of ESL on the basis of official information received from the three
participating universities.
The double degree and single supplement will be handed over to the student by
the student’s home university.
Article 7 (promotion and finances)
There are no financial obligations arising from this agreement for the
participating universities.
All parties agree to promote this program in their school catalogues and
websites. All costs will be maintained by the individual schools unless otherwise
specified in writing and agreed upon by all parties.
Article 8 (duration)
The present agreement is concluded for a period of 4 years, starting on
September 2011, of academic year 2011-2012. Upon the completion of this
term, the agreement may be reedited, upon the assent of both institutions, and
such renewal shall take the form of a new specific Agreement
Official termination of this agreement must take place before the thirty first of
December preceding the academic year for which one of the parties shall no
longer be participating in the program. In no case can the termination have a
prejudicial effect on students who are already following the study program.

Signed in three original copies,

Prof. Bruno Delvaux
UCL Rector

Prof. Yves Poullet
FUNDP Rector

Date:_________________

Date:_________________
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Prof. Dr. Reinaldo Guerreiro
Dean of the “Faculdade de
Economia, Administração e
Contabilidade, USP “

Prof. Marc Lits
Dean of the Faculty of
Economic, Social, Political
and Communication
Sciences, UCL

Prof. Alain de Crombrugghe
Dean of the Faculty of
Economic, Social and Political
Sciences, FUNDP

Date:_________________

Date:_________________

Date:_________________

Prof. Dr. Edson Luiz Riccio
President of the International
Board, “Faculdade de
Economia, Administração e
Contabilidade, USP “

Prof. Vincent Vandenberghe
President of the School of
Economics, UCL

Prof. Eric Toulemonde
Head of the Department of
Economic Sciences, FUNDP

Date:_________________

Date:_________________

Date:_________________

Annex 1: Program objective and curriculum
Annex 2: Program management
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ANNEX 1

Program Curriculum

In order to comply with Belgian legal requirements, the curriculum set out in the
table below is constructed in a way ensuring at least 120 credits (ECTS) of
training of which
- 30 credits (ECTS) are devoted to Economics Focus training, so as to
ensure the Focus (“Finalité spécilisée” or “Finalité approfondie”) character
of the program,
- 20 credits (ECTS) are devoted to a thesis in the second year of the
program.
In order to comply with the Brazilian legal requirements, 61 USP credits must be
devoted to a thesis.
The course list below may be adjusted to circumstances by common agreement
of the program committee provided it satisfies the general requirements of the
program.
The program has been built with a conversion factor of 1 FEA course equals to 2
UCL/FUNDP courses (8 FEA credits are equal to 10 credits (ECTS)).
Regarding the dissertation, the relative weight of the dissertation at FEA is higher
than at UCL/FUNDP and the above conversion rate does not apply.
Courses will be given in three languages: Portuguese, English and French.
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Reference Curriculum for FUNDP and UCL students
Course Code

Course Title

Credits
(ECTS°
First year (September Year N to June Year N+1) at FUNDP/UCL
LECON2021 or LECON 2903/M903
Fluctuations économiques et
5
fondements de la politique macro /
Macroeconomics: Economic
Fluctuations and Foundations of Macro
Policy
LECON2011 or LECON2902/M902
Interdependencies and Strategic
5
Behaviour / Théorie économique de
l'entreprise
LECON2051 or LECON 2905/M905
Economie du travail / Labour
5
Economics
1 course among:
5
LECON2041
International Trade
LECON 2904/M904
Economics and Politics
Econometrics course: 1 out of the following list
5
LECON2031 or LECON 2835 / M835
Applied Econometrics of time series /
Econométrie appliquée des séries
temporelles
LECON2033 or LECON 2826 / M826
Microéconométrie appliqué / Applied
Microeconometrics
1 course among:
5
LECON2311
Cycles économiques, analyse
conjoncturelle et prévisions
LECON2822
Institutional Economics and
Development
LECON2832
Fonctionnement des marchés
financiers contemporains et des
entreprises financières
LECON2340
Economie et société
LECON2862
Politique budgétaire et finances
publiques
LECON2372
Corporate Strategy and Anti-Trust
LECON2381
Trade and Tax Policy in Europe
3 courses among different blocks
15
Block 1: Reflexive courses
LECON 2906 / M906
European law and institutions
LECON2421
Histoire du développement
économique et social
Block 2: General economics courses
LECON2411
Strategies of Collective decision
making
LECON2907
Institutional Foundations of Markets
LECON2352
Evaluation des politiques économiques
et sociales
Block 3: Applied economics course
LECON2353
Human capital and educational policies
LECON2350
Management Public
LECON2831
Analyse de l'intermédiation financière
3 courses of the chosen specialisation track (Cycles, croissance, mondialisation;
15
Economie du développement; Economie financière; Economie et société; Politique
économique; Economics of Firm Strategy; European Business)
TOTAL first year
60
Second year (August year N+1 to July Year N+2) at USP
3 optional courses in the list of USP disciplinas eletivas
30
Internship or 1 optional courses in the list of USP disciplinas eletivas
10
Dissertation
Dissertation including seminar on methods
20
TOTAL second year
60
TOTAL number of credits
120

USP Credits

4

4

4
4

4

4

12

12

48
24
8
61
93
141
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To be admitted to the second year at, UCL/FUNDP students must have acquired
the first year’s 60 ECTS credits by the June Year N+1 examination session.
UCL/FUNDP students will identify a thesis topic and UCL/FUNDP supervisor in
their first year in Belgium according to current standard procedure. Students will
identify supporting bibliography and methodology prior to their move to USP.
Reference Curriculum for USP students
Course Code

Course Title
Semester 1 (January Year N to July Year N)at USP
Matemática
Microeconomia I
Macroeconomia I
Econometria I

Credits
(ECTS)

USP
Credits

10
10
10
10

8
8
8
8

TOTAL first semester
40
Second and third semester (September Year N to August Year N+1) at FUNDP/UCL
LECON2111
Advanced Micro I: decision and game theory
5
LECON2112
Advanced Microeconomics II: General Equilibrium
5
and Mechanism Design
LECON2121
Advanced Macroeconomics I: Intertemporal Behavior
5
and Business Cycles
LECON2122
Advanced Macroeconomics II : Growth, Dynamics
5
and Policy
LECON2161 or LECON 2653
Research Seminar I: Macroeconomics or
5
Microeconomics
4 electives
20
3 optional courses within the option “Advanced economic analysis I”
15
TOTAL second and third semester
60
Semester 4 (August to June)at USP
Dissertation
20
TOTAL fourth semester
20
TOTAL number of credits
120

32
4
4
4
4
4
16
12
48
61
61
141

To be admitted to the second semester at UCL/FUNDP, USP students must
have acquired the first semester’s 40 ECTS credits by the July Year N.
USP students will identify a thesis topic and UCL/FUNDP supervisor during their
stay in Belgium. They will also present their thesis project in the UCL/FUNDP
interim thesis workshop usually organized in April each year.
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ANNEX 2

Program management

1. Joint body in charge of running the program
The executive committee of the Economics School of Louvain and Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade de São Paulo will each designate an
academic and an administrative responsible. These will manage the program
jointly.
2. Student admission and equivalence conditions
A- Letter of motivation
All applicants will be required to submit a letter of motivation and to demonstrate
their ability to follow a master program in Portuguese, French and English.
B- Degree requirements
Students have to satisfy degree requirements for admission to the “Master en
sciences économiques, orientation générale à finalité spécialisée ou
approfondie”, organised jointly by UCL and FUNDP and degree requirements for
admission to the “Programa de Pόs-Graduação em Economia, Curso de
Mestrado, Área Teoria Econômica” organised by the Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de São Paulo .
B.1. Under the present agreement, students holding a bachelor degree in
economics and management (“bachelier en sciences économiques et de
gestion”) issued by a university of the French-speaking Community of Belgium
are deemed to satisfy the degree requirement for admission to “Programa de
Pόs-Graduação em Economia, Curso de Mestrado, Área Teoria Econômica”
organised by Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de São
Paulo under the present agreement and according to rules applicable at this
university,
B.2. Under the present agreement, considering the specific organisation of
studies in Brazil, students holding a Brazilian undergraduate degree
(“Graduação”) and ranked in the top 100 in ANPEC national selection
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examination5 for post graduate studies in Economics are deemed to satisfy the
degree requirement for admission to the ”Master en sciences économiques,
orientation générale à finalité approfondie“ organised by UCL and FUNDP
according to rules applicable at these universities.
B.3. Students who do not hold any of the above mentioned degrees will be
admitted according to rules applicable at each participating university. A
bachelor degree (3 years (180 credits/ECTS) of university training in economics)
is a minimum requirement. These students will be accepted on basis of an
application file including their detailed background in economics and marks
obtained (transcript), CV, motivation letter and 2 letters of recommendation.

C- Registration and tuition.
Registration and tuition are regulated by article 6 of the agreement.

D- Targeted number of students
Admissions of students will be organised in such a way that, over a period of 4
years (or three cohorts of students), the number of students selected Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade-Universidade de São Paulo (USP)
will be as equal as possible to the number of students selected by the
participating Belgian institutions taken together.

3. Specific academic and administrative timetables
Academic and administrative timetables will be published each year on
participating universities websites.
4. Student tutoring
Students will be assigned a host university tutor. The tutor’s role is to assist
students in course choices and thesis topic selection.
5. Particular conditions related to exam regulations (including credit
attribution and recognition), deliberation and exam jury
The program management committee will inform students of the study
regulations applicable to this program.
For issues not explicitly regulated by the program committee or by the present
agreement, the rules of the “Programa de Pόs-Graduação em Economia, Curso
5

The ANPEC national selection examination tests candidates in the fields of microeconomics,
macroeconomics, statistics, econometrics, mathematics, English and Brazilian economy
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de Mestrado, Área Teoria Econômica” at Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade-Universidade de São Paulo (USP) will be applicable to all
students of the present program for the year they spend at USP and the rules of
the “Master en sciences économiques, orientation générale à finalité spécialisée
ou approfondie”, jointly organised by UCL and FUNDP will be applicable to all
students for the year they spend at UCL/FUNDP.
Admission to the host university
To be admitted to the second year at Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade-Universidade de São Paulo, UCL/FUNDP students must have
acquired the first year’s 60 ECTS credits by the June Year N+1 examination
session.
To be admitted to the second semester at UCL, Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade - Universidade de São Paulo students must have
acquired the first semester’s 40 ECTS credits by July Year N.

Grading scale
Students will be graded according to a 0 to 20 grading scale. The minimum
passing grade is 10.
Double
degree
grading
scale
17-20

ECTS grade

Definition

% of successful
students normally
achieving the grade

Correspondence to
USP grade

A

10 %

A

15-16.9

B

25 %

B

13-14.9

C

30 %

B

12-12.9

D

25 %

C

10-11.9

E

10 %

C

7-9.9

FX

-

R

0-6.9

F

Excellent - outstanding
performance with only
minor errors.
Very good - above the
average standard but
with some errors.
Good - generally sound
work with a number of
notable errors
Satisfactory - fair but with
significant shortcomings
Sufficient - performance
meets the minimum
criteria
Fail - some more work
required before the credit
can be awarded
Fail - considerable further
work is required

-

R
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Thesis
All students will complete only one Master thesis that will be co-supervised by
one USP professor and one ESL professor. The thesis committee shall be
composed of 3 members. The third member may be chosen amongst professors
from all partner institutions.
According to Faculdade de Economia, Administração e contabilidade de São
Paulo rules all students must defend their thesis at Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade-Universidade de São Paulo. All students will be
required to meet the Brazilian “qualificacão6” requirement.
Deliberation
Student’s deliberation will take place according to the rules prevailing at
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade-Universidade de São
Paulo for the year they spend in Brazil.
Student’s deliberation will take place according to the joint rules prevailing at the
UCL and FUNDP for the year they spend in Belgium

Awarding of final grade7
The joint UCL and FUNDP diploma will mention the final grade awarded
according to their rules.

6
7

“Qualificacão” consists of presenting the thesis project: bibliography, tools and methods to be used, etc.
Faculdade de Economia, Administração e contabilidade de São Paulo does not award a final grade.
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31

