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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome: Caio Felipe de Melo Guedes e Oliveira  

No. USP 716 4973         Curso ECA: Artes Visuais 

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade: Universidad Carlos III de Madrid. 

Curso: Comunicação Áudio Visual 

Período: Primeiro Semestre de 2012 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Televisión Informativa 

 Teoría y técnica de la realización II 

 Cine Europeo 

 Dirección de Cámara 

 Crítica de Cine 

  

  

  

  

 
2) Houve alteração do plano de estudos original? Você conseguiu se matricular nas disciplinas 
que queria? Houve algum tipo de auxílio por parte da universidade a esse respeito (Academic 
Advisor)? 
 
Houve alterações, pois algumas matérias não estavam sendo oferecidas no referido semestre. O 
processo de matrícula foi simples já que o site da universidade é bastante claro e o escritório 
responsável pelos intercambistas nos forneceu toda a informação necessária tanto via e-mail 
quanto pessoalmente na ocasião da recepção aos alunos de outros países.  
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
 
Sim, como a maioria das disciplinas requeriam trabalhos em grupo feitos fora do horário de aula, a 
quantidade de matérias escolhidas foi ideal já que possibilitou a existência do tem tempo livre 
necessário ao desenvolvimento de tais atividades acadêmicas. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
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Sim, a Universidade possuía ótimos professores, técnicos de laboratório e uma ótima 

infraestrutura.   

 

5) 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 aofinal do período. 

(x) Monografia em grupo ao final do período. 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6) 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): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

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

[x] Biblioteca    [x] Restaurantes/ Lanchonetes 

[x] Computadores   [x] Centro Esportivo 

[x] Alojamento    [x] Tutor 

[  ] Outras: ___________________ 

 

8) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      (x) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

Em se tratando de infra-estrutura (especialmente no que se refere a equipamentos de multimídia 

como computadores, projetores, câmeras, laboratórios de áudio e vídeo e etc.) a Universidade 

Carlos III de Madrid supera meu curso na ECA em quantidade e qualidade, no entanto os 

professores de ambas as Universidades utilizam métodos de ensino e avaliação bastante 

similares. 

 

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? 
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A própria universidade e a IESN (International Exchange Erasmus Student Network) 

 
b) Como foram?  
 
Foram basicamente atividades culturais, reuniões e festas que visavam integrar os estudantes 
estrangeiros entre si e facilitar sua adaptação à nova universidade, ao novo idioma e ao novo 
País.  
  
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
Estrangeiros 
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
 
Todos os professores foram atenciosos e receptivos e se dispuseram a ajudar a solucionar 
quaisquer problemas que pudessem ocorrer tanto durante quanto após o período das aulas.  
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
 
Não, a entrevista foi simples e o visto saiu dentro do prazo estipulado. É aconselhável que o 
estudante esteja ciente da documentação necessária e vá ao consulado com a maior 
antecedência possível e com a documentação completa desde a primeira vez.    
 
2) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

Nenhum  

  

  

 
 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

 
1) Você morou em: 

[  ] Alojamento da Universidade/ Faculdade 
[x] República 
[  ] Casa de Família 
[  ] Apartamento alugado  

  (   ) Individual (   ) Com outro estudante 
 
 
a) Havia necessidade de permanência mínima? 
Não. 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
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As condições de conforto e limpeza eram ótimas e o apartamento contava com todo o necessário 
para a lavar,passar, cozinhar e etc.     
 
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
 
Sim 
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? (x) Sim   Não (.....)\ 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
 
Via depósito bancário. 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
Um Inverno bastante rigoroso comparado ao do Brasil e uma Primavera quente.  

 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Blusas de Inverno e roupas de Verão já que a primavera é bastante quente.  

 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Não 
 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
 

Não 

Parte VII – Custos (Aproximado) 

 
 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

4.000,00 1.000,00 2.000,00 300,00 800,00 10.000,00 
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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 inesquecível em todos os âmbitos, a visão que se tem do mundo, de outras 
culturas e do próprio ser humano é expandida imensamente. O conhecimento, tanto de outros 
idiomas, quanto acerca dos assuntos estudados na universidade é profundo e fundamental. Sem 
dúvida uma experiência que deixa marcas profundas no desenvolvimento acadêmico e no futuro 
profissional do indivíduo.    
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
 
Vá preparado para enfrentar as diferenças climáticas e esteja atento às facilidades oferecidas a 
estudantes no que se refere ao transporte público, alimentação moradia e etc.    
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 


