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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome: Carolina Ferreira Vasconcellos 

No. USP 5904056 

Curso ECA: Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas 

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade: Universidad Carlos III de Madrid 

Curso: Humanidades 

Período: 2º Cuatrimestre 2011 – 1º Cuatrimestre 2012 

Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Cine y Sociedad Contemporánea 

 La vanguarda surrealista en las artes plásticas 

 Tecnica del uso y busqueda de la informacion 

 La propaganda en las guerras del siglo XX 

 Historia de la escritura secreta 

 Historia del arte 

 
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 alteração do plano original, pois ao chegar à universidade, conversando com os alunos da 
Carlos III que auxiliam o processo de matrícula, descobri que algumas das disciplinas que escolhi 
não seriam tão interessantes e decidi aproveitar cursos que pudessem ampliar minha visão sobre 
artes, cinema e que pudessem me ajudar a conhecer também, através do conteúdo, a cultura 
espanhola (a disciplina de vanguarda surrealista, por exemplo, apresentava diversas aulas que 
conectavam o tema à cultura do país e foi extremamente rico ter contato com esse conteúdo, 
pensando que pretendo escrever sobre relações públicas na área de arte e cultura). Infelizmente, 
no primeiro semestre de 2012 não consegui algumas e desisti da disciplina de história da arte, 
mas de maneira geral a universidade sempre me auxiliou muito e meu período em Madrid foi 
muito positivo.   
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
No primeiro semestre, ao chegar, escolhi três disciplinas e estava fazendo curso de idioma, por 
isso não achei adequado. Acho que devido à tantas mudanças e preocupações para encontrar 
onde morar e outros detalhes da vida cotidiana, deveria ter escolhido apenas duas. Porém, a 
professora de Tecnicas de uso y busqueda de la informacion me dispensou da mantéria porque 
julgava o conteúdo demasiado simples para meus conhecimentos acadêmicos. Ela foi muito 
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receptiva e inclusive me indicou um programa de mestrado da universidade que poderia ser 
interessante, de acordo com o que eu conversei com ela, contando sobre minhas áreas de 
interesse para trabalhar. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
Embora meu plano de estudos tenha sido alterado, a experiência do intercâmbio em geral 
contribuiu muito para meu crescimento e amadurecimento, acadêmico e pessoal, por isso, posso 
dizer que o conteúdo das disciplinas foi bom. Desisti de duas disciplinas e em outras duas não 
consegui fazer exames, mas ainda assim assisti todas as aulas e o conteúdo foi muito bom. 
 
 
5) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 

necessárias. 

( x ) Testes/provas 

( x ) Trabalhos em classe 

(    ) Monografia individual aofinal do período. 

(    ) Monografia em grupo ao final do período. 

( x )Outras (especifique): trabalhos em grupo fora do horário de aulas, para enviar para a 

professora 

 

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 

[  ] Alojamento    [  ] 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? 
Considero, definitivamente, meu curso na ECA muito melhor, até porque a Universidade Carlos III 

ainda nem possui um curso de Relações Públicas e a área ainda não é reconhecida como é no 

Brasil. Mas, quando escolhi Madrid sabia que iria para esta universidade e sabia que o curso de 

comunicação tinha um foco diferente, porém, ainda assim, acredito que a Universidade de São 

Paulo, apesar de ser mais pobre em estrutura na ECA, apresenta conteúdos mais significativos 

para minha formação. 
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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? 
As pessoas responsáveis pelo departamento de relações internacionais, muito contato que 
tivemos foi com Raquel del Pozo, que sempre se apresentou extremamente prestativa com todos 
os alunos de intercâmbio. 
 
b) Como foram?  
Não participei de muitas atividades, mas a visita ao campus, por exemplo, foi algo muito útil e as 
pessoas que trabalham na universidade foram muito cordiais. 
 
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? 
A maioria prefere que o contato seja alguns minutos antes da aula, ou após. Mas nunca tive 
problemas para contata-los e sempre foram cordiais. 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não, apesar de a documentação ser exagerada em relação às exigências para vistos de um ano, 
mão houve problemas e como o visto provisório é de 3 meses, uma dica é agendar a cita para 
pegar o visto de um ano o quanto antes, se possível, desde antes de deixar o Brasil. A 
universidade auxiliou o processo para pegar o visto na estrangeria em Madrid, o que foi 
imprescindível pois as datas oferecidas antes do contato da Carlos III eram muito tardias. 
 
2) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

  

  

  

 
 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

 
1) Você morou em: 

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

  (   ) Individual (   ) Com outro estudante 
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a) Havia necessidade de permanência mínima? 
Mínimo 4 meses. 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Muito bom, mas o custo de vida em Madrid é muito alto e sem uma bolsa de auxílio é muito 

complicado arcar com as despesas, ainda mais em tempos de um cenário de crise econômica 

como agora na Espanha. Foi muito difícil ficar sem estágio e na universidade, estudantes que 

desejam auxílio para encontrar algo devem pagar 50 euros (eu mesma não tinha condições de 

pagar essa taxa para esperar por um estágio, sem data prevista para início). 

 
 
Relativamente próximo ao centro (algumas paradas de metro) e próximo a comércios. 

 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? ( x ) Sim   Não (.....)\ 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
Pessoalmente, para o dono do imóvel, ou por depósito no banco. 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
Experimentei a cidade nas quatro estações do ano e somente o verão me incomodou. O inverno é 
diferente do Brasil, mais rigoroso, mas a casa onde vivi, o metro e a universidade possuíam 
sistema de aquecimento, o que ajudou muito a adaptação. 
 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Roupas leves para o verão e chinelos, para o inverno, blusas de lã, casacos mais pesados e o 
melhor conselho é levar alguma reserva de dinheiro para comprar um casaco de inverno no 
próprio país. Botas de neve podem ser compradas no próprio país também, caso o inverso tenha 
previsão de nevascas (o inverno em Madrid durante o período que vivi ali não foi rigoroso e na 
época de chuvas, usei um tênis mais resistente, pensando que se fosse necessário, jogaria fora 
depois). Muitas lojas oferecem liquidações no fim de julho, até meados de agosto (“rebajas” de 
verão) e entre janeiro e fevereiro acontecem as liquidações de inverno. 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Comprei um plano da Wordplus (1 ano) 

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

 

Parte VII – Custos (Aproximado) 

 
 

Moradia Transporte Alimentação Taxas Seguro- Total de gastos 
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R$ R$ R$ escolares/ 
Outras taxas 

Saúde  
 

aproximado 
para o período 

R$ 

350 euros 
(gastos 

incluídos) 

60 euros 
(abono 

estudantil) 

150 ou 200 
euros/mês 

 1.700 reais  

 

 

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 a experiência mais maravilhosa que eu tive depois da experiência que chamo de primeiro 
intercâmbio: entrar na ECA.  
Muitas coisas na visão de mundo que tenho e meus interesses mudaram depois dessa 
experiência. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Muitos conselhos estão no projeto de wiki que citei, mas o principal é chegar ao país com 
conhecimentos no mínimo básicos sobre o idioma e a cultura e procurar moradias pelo menos um 
mês antes de sair do Brasil, para chegar à cidade com alguns endereços para visitar e com 
noções sobre o espaço, melhores bairros e facilidades cerca. 
Planos de saúde geralmente podem oferecer descontos se comprados com outras pessoas, ao 
mesmo tempo e passagens aéreas devem ser compradas com a maior antecedência possível. 
Quanto à Carlos III, o campus de Getafe é mais acessível que o de Leganés e o abono transporte 
é ideal para ir para a faculdade, pois usamos renfe (o trem de Madrid) e na cidade, o metro é 
maravilhoso para ir para qualquer parte. 
 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 


