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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Afonso Henrique Minchillo____________________________________________________  

No. USP ____9788090_____ Curso ECA: Comuncicaçao Social – Publicidade e Propaganda____ 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade:_Universidad Carlos III de Madrid_____________________________________ 

Curso: _____________________________________________________________________ 

Período: (   )1º Semestre de ____   ( x ) 2º Semestre de _2019_    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Nuevas formas publicitarias 

 Informacion institucional 

 Nuevas tendências de la comunicacion audiovisual 

 Curso intensivo de lengua espanola – nível B2.1 

  

  

  

  

  

 

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

A Carlos III não oferece o curso de publicidade e propaganda , porem ao mesmo tempo e muito 
conhecida na área das comunicações tendo ótimos cursos bastante atualizados na area.  Resolvi 
escolher cursos que tinha muita vontade de conhecer em areas um pouco fora da minha, como foi 
o caso de ter aulas com a turma de jornalismo e de radio e tv, mas também aproveitei para 
participar de uma disciplina mais pratica e moderna que se encaixa mais dentro da minha carreira. 
Nas que eram de cursos diferentes, foi ótimo para aprender um pouco mais sobre eles e adquirir 
uma ideia mais ampla sobre como atuam. Na disciplina mais voltada para PP, senti que muitas 
das coisas eu já tinha visto na Eca em anos passados, mas também foi bom para ganhar uma 
nova bagagem dos temas e conhecer o mercado publicitario em uma realidade diferente da 
nossa._________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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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)? 

O período de matricula dos intercambistas acabou sendo bem depois do dos outros alunos, por 
isso muitas disciplinas já estavam com a turma lotada. Mas para isso eles contam com uma 
espécie de requerimento também. Geralmente todos os professores aceitam, apenas em casos 
em que realmente não cabem mais alunos em classe que não aceitam. Minhas matriculas foram 
complicadas porque todas as matérias que queria tive que fazer o pedido de requerimento e em 
uma delas não fui aceito._________________________________________________________ 

 

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

Sim. Aconselho não pegar mais do que 4 ou 5 
disciplinas._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 

 

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

Sim, o conteúdo das aulas foi muito bom. Assim como os professores, atualizados, com 
experiência no mercado e trazendo praticas complementares. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

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  (    ) Monografia em grupo ao final do período 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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 

(   ) 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 

(    ) Computadores   (  x  )  Centro Esportivo 

(  x  ) Alojamento   (    )  Tutor   (    ) Outras: 
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9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      (   x   ) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. Talvez apenas nas primeiras 
apresentações quando ainda não se esta tão desenvolto no 
idioma.________________________________________________________________________
_________________________________ 

 

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

_Equivalente. A qualidade do ensino também é muito boa e conseguimos ver nas aulas um 
conteúdo mais adaptado para a realidade 
deles._________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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? 

A própria universidade e a “entidade” de Erasmus da 
uc3m._________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

b) Como foram?  

O Erasmus fez uma programação com atividades durante todo o primeiro mês, que são pagas e 
tudo em inglês, mesmo estando na 
Espanha._______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

Com outros alunos intercambistas. Não indico pegar aulas em turmas onde tenha apenas você de 
estrangeiro, a integração é quase inexistente nesses casos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 

Alguns eram mais prestativos que outros, mas não houve grandes problemas. Se disponibilizaram 
fora de aula passando o email ou através do site interno da 
faculdade.______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em que 
estudou? 

Nenhum preconceito. Situações desagradáveis talvez, mas não senti que tiveram um caráter 
xenofobico._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Parte III – Documentação  

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

Nenhum problema. O processo com o consulado foi bem rápido, apenas separar toda a 
documentação necessária que é um pouco 
trabalhoso._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

Não foi 
preciso._______________________________________________________________________ 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Carteira de Estudante 00,00 

Erasmus ID 10,00 euros 
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Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (  x  ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     ( x )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

1semestre______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

Era bom, dividia um apartamento com outros alunos estrangeiros. Somente alugue lugares que 
ofereçam aquecimento, o inverno é muito 
rigoroso._______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 

30 minutos de 
trem.__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (  x  ) Sim   Não (.....)\ 

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Transferência bancário ou em 
dinheiro._______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Cheguei um Agosto, no verão, fazendo em torno de 30 graus ou mais e muito sol. Voltei na 
metade de janeiro em fazendo temperaturas 
negativas.______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

Roupas de todas as 
estaçoes._______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______ 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Precisei comprar para tirar o visto. Optei por um que tinha convenio com a universidade que 
estava 
indo.__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

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

Não precisei 
utilizar._________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? Bolsa Santander 
_______________________________________________________________ 
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Transporte 
para o país 
(passagens 
aéreas ida e 

volta) 
R$ 

Moradia 
(média de 

gastos 
por mês)  

 

R$ 

Transporte 
na cidade 
(média de 
gastos por 

mês) 

 R$ 

Alimentação 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras 
taxas 

Seguro-
Saúde  

 
 
 

R$ 

Total de 
gastos 

aproximado 
para o 

período 
R$ 

4 mil 2 mil 100,00 300,00 00,00 2.700 25 mil 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio:__4,5__ 

 

Parte VIII – CRInt ECA/AUCANI 

1) Qual a sua avaliação em relação ao trabalho desenvolvido pela CRInt ECA/AUCANI (ex-
VRERI) em relação a: divulgação dos programas, processo seletivo, atendimento pessoal, 
assistência prestada antes e durante o intercâmbio, etc.? 

Incrível. As reuniões antes do intercambio foram otimos pra pegar dicas com os alunos que já 
haviam voltado e nos primeiros dias também ajudaram sempre respondendo bem rápido quando 
precisávamos.___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

2) Que sugestões você faria para que os serviços prestados pela CRInt ECA/ AUCANI (ex-VRERI) 
fossem aperfeiçoados? 

Não 
tenho._________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Conclusão 

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

Me proporcionou uma troca de conhecimento e experiências que foi muito além da sala 
de aula. Conhecer pessoas e culturas novas, dos mais diversos países, motiva a manter 
esse contato com outras formas de ver o mundo como inspiração a fim de construir uma 
visão mais plural e crítica das coisas e contribui para um desenvolvimento tanto pessoal 
como profissional no ramo da comunicação. 

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

Tente aproveitar de tudo que o intercambio proporciona, as matérias são importantes, mas vai 
muito além disso. Se conseguir, fique 1 
ano.___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


