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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: _____Carolina Santa Rosa Corrêa_________ 

No. USP ___7166763____ Curso ECA: _Jornalismo____ 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade:_____Freie Universität Berlin________________ 

Curso: __Sociologia e Ciências Políticas______________________ 

Período: (  X )1º Semestre de 2013   (  X ) 2º Semestre de 2012   (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 F wie Feminimus – Einführung in feministische Theorie  

 Rechtsextremismus und Gender 

 Kulturelle Orientierung in Berlin: eine Einführung in der Berliner Kultur Geschichte 

 Nationsbildung in Brasilien. Literarisch-kulturelle Indentitätrswürfe und ihre historische  

Kontext 

 Neue Perspiktiven auf Soziale Bewegungen in Lateinamerika  

 Cyberkulture, Wissensasymmetrien und Geschlechterverhältinisse in Lateinamerika  

 Berlin in Reportagen und Prosa  

  

  

 

2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram 
as dificuldades/desafios enfrentados: 

- F wie Feminimus – Einführung in feministische Theorie : Introdução na Teoria Feminista, 
apresentou o feminismo enquanto ideologia e estudos de gênero como uma ciência a ser 
desenvolvida, no sentido de quetsionar os gêneros enquanto construção social, negando um 
suposto dado natural ao atributo. 

- Rechtsextremismus und Gender: sobre regimes facistas, quais suas características, como são 
definidos, especialmente o nazismo. Como essas ideologias trabalhavam a questão dos 
gêneros, também no sentido de avaliar como homens e mulheres contriibuem de modo 
diferente na construção e no apoio ou resistência desses regimes.   

- Kulturelle Orientierung in Berlin: eine Einführung in der Berliner Kultur Geschichte, sobre a 
história cultural de Berlim, fazendo uma associação aos períodos históricos vividos na 
Alemanha  na Europa, principlamente as gurerras e os períodos de crise influenciaram no 
desenvolvimento das artes.  
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- Nationsbildung in Brasilien. Literarisch-kulturelle Indentitätrswürfe und ihre historische  

Kontext: sobre a formação de identidade nacional no Brasil, segundo referências literárias e 
culturis. Curso muito interessante me permetiu ver como o estrangeiro enxerga o Brasil.  

- Neue Perspiktiven auf Soziale Bewegungen in Lateinamerika : sobre os novos movimentos 
sociais e suas estratégias de comunicação na América Latina, em especial  

- Cyberkulture, Wissensasymmetrien und Geschlechterverhältinisse in Lateinamerika, sobre a 
relação entre acessibilidade digital, educação formal e desigualdades de gênero na América 
Latina.  

- Berlin in Reportagen und Prosa, disciplina especial para intercâmbista, com foco no idioma 
alemão,ao fazer estudo comparativo  sobre textos jornalísticos e romances sobre Berlim.  

Como justficado no meu plano de estudos, optei em cursas essas disciplinas como optativas, 
para ampliar meus conhecimentos na área de Ciências Humanas. As diciplinas escolhidas 
tinham um programa muito detalhado e específico do tema, me permitindo me aprofundar em 
questões que  nunca tive oportunidade anteriormente, com um direcionamento sociológico e 
político e histórico. Através de algumas disciplinas, também pude ter um olhar de fora sobre o 
Brasil e a América Latina.  

Minhas maiores dificuldades foram durante o primeiro semestre, quando não tinha ainda tanta 
experiência escrita com o idioma alemão, em ler alguns textos acdêmicos mais densos e 
escrever meus trablahos finais em alemão formal. Durante o segundo semestre,  a facilidade 
em lidar com essas desafios já foi muito menor. 

 

3) Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Por quê? Houve algum tipo de auxílio 
por parte da universidade a esse respeito (Academic Advisor)? 

___Não, porque fiz meu plano de estudos baseadas nas disciplinas que foram oferecidas no 
semestre anterior ao que fui. Mesmo assim, consegui readequar meus interesses às noas 
disciplinas oferecidas.  Não houve  nhum tipo de orientação d auniversidade nesse sentido, 
apenas me explicaram como funcionava o sistema de matrícula, mas ficou a eu critério escolher 
as disciplinas cursadas.  

 

4) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 

___Sim. Devido a dificuldade do idioma, a carga de leitura e as altas exigências de avaliação, 
considero que o número de disciplinas cursadas foi adequado à minha capacidade. No segundo 
semestre, quando me senti mais segura no idioma, optei em cursar uma disciplina a mais do que 
no semestre anterior.  

5) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 

__Sim. As biliografias eram muito bem escolhidas, os textos se relacionavam bem uns com os 
outros gerando uma coesão incrível no curso. Os professores também eram muito qualificados.  

 

6) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 
necessárias. 

( X   ) Testes/provas                        (  X  ) Trabalhos em classe 

( X   ) Monografia individual ao final do período  (  X  ) Monografia em grupo ao final do período 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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7) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 

(  X ) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 

(   ) Palestras/conferencias de professores convidados 

(  X ) Aulas dialogadas e debates mediados pelo professor da disciplina. 

(   )Outra (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 

(   X ) Biblioteca    ( X   )  Restaurantes/ Lanchonetes 

(   X ) Computadores   (   X )  Centro Esportivo 

(  X  ) Alojamento   (    )  Tutor 

(    ) Outras: 

 

9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      (   X   ) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 

___Não é porssível fazer essa valiação, poir cursei disciplinas que não correspondem às dos 
cursos da ECA.  

 

Parte II - Integração 

1) Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? 

(  X  ) Sim    (      ) Não 

 

Se a resposta for afirmativa, responda: 

a) Quem as organizou? 

____O própria FU Berline também o  Clube Internacional da Universidade, organizado pelos 
próprios estudantes para oferecer atividas para os intercambistas. 

b) Como foram?  

Muito boas, pude me informar melhor sobre como funcionava a universidade, as aulas, a a 
matrícula, as atividades extra-curriculares. Também tive minha primeira oportunidade de conhecer 
outras intercâmbistas e estabelecer laços de amizades. 

2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 

__Apesar do grabde npumero de intercambistas, tinha contato come eles apenas nas minhas 
aulas de alemão. Conheci muitos estudantes alemães também. 

 

  

3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
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___Foi muito boa, os professores foram sempre muito solícitos, tinha horários de atendimento aos 
alunos fora das aulas e eram sempre acessíveis por e-mail para orientações e esclarecimentos de 
dúvidas.  

 

Parte III – Documentação  

1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 

_____Não houve nenhum problema.A própria FU Berlin se encarrega em organizar a__________ 
documentação e fazer os trâmites com a Polícia Federal alemã.___________________________   

 

2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

______Sim, é necessário fazer um registro de morador da cidade, que exige apenas 
apresentação do passaporte. Apenas com esse registro de residente é possível pedir o visto de 
estudante.______________________________________________________________________    

 

3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  

 

 

Documento Valor da taxa 

Matrícula do primeiro semestre + Semesterticket 227,50 Euros 

Matrícula do segundo semestre + Semesterticket 230 Euros 

  

  

 

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (  X  ) República   

(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     (   )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

__Não.________________________________________________________________________ 

 

b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 

__Excelentes.  Morei durante todo o tempo no mesmo apartamento, com mais três colegas_____ 
alemães, nós mesmos nos dividíamos na tarefa domésticas. O apartamento era grande e a 5____ 
minutos de uma estação de metrô.___________________________________________________   

 

c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
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__Não era muito próxima a Universidade, pois a FU se localiza afastada do centro de Berlim, 
então optei em morar mais próximo ao centro, como os demais estudantes.__________________  

 

2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (    ) Sim   Não (X) 

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

__Como fiquei durante um ano, enfrentei todas as condições climáticas. No verão as temperaturas 
chegavam a cerca de 30ºC. O inverno foi muito rigoroso e longo, enfrentei -15ºC durante o dia e 
muita  neve.   

 

2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 

_Aconselho a levar as roupas que está acostumado a usar no Brasil, e se preocupar em comprar 
roupas apropriadas para o inverno apenas lá, porque elas são mais adequadas e o preço é 
acessível.  

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
____Não possuia, precisei contratar para a viagem.____________________________________ 

 

2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 

___Fui duas as vezes ao médico. O atendimento foi muito bom.  

 

Parte VII – Custos 

1) Você recebeu algum tipo de Bolsa de Estudos para realizar seu intercâmbio? ( X )Sim  (  )Não 

    Se sim, qual? 

_____Bolsa de Mérito Acadêmico, apenas durante o primeiro semestre do intercâmbio. ____  

 

Moradia 

R$ 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 

R$ 

380,00/mês 
= 

4560,00/ano 

- 
Incluído nas 

taxas 
escolares 

400,00/ mês 
= 

4800,00 

457, 50 77,00/mês = 
924,00/ano 

10.741  EUROS/ 
ANO 
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Conclusão 

1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 

_Foi uma experiência execelente e insubstituível. No âmbito pessoal amadurecimuito e pude me 
conhecer melhor, conhecer melhor meus limites. No âmbito acadêmico tive a oportunidade de 
estudar coisas completamente novas sob uma perspectiva que não teria a oportunidade no Brasil, 
o que só fez ampliar meu repertório de conhecimentos. Também achei essencial ter contato com 
um outro perfil de universidade e outro método de ensino, mais desafiador e questionador.  

 

2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 

__Berlim é uma cidade incrível, que exala cultura, história, política. Explore a cidade, sem dúvidas 
será uma vivência e um aprendizado enorme. A Universidade é incrível, recebe intercâmbistas do 
mundo inteiro o que contribui para você fazer amigos e encontrar pessoas na mesma situação que 
você muito rapidamente, entretanto, aconselho essencial procurar estreitaros laços com os 
estudantes almães, para melhor aprendizado da língua e imersão na cultura local.  

 

3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 


