
 

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRInt) 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Prédio Central 
Cidade Universitária. 05508-020. São Paulo/SP. Brasil 
www.eca.usp.br/crint | crint-eca@usp.br | incoming.eca@usp.br 
Fone: +55 11 3091-4478 

 

 

RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 
 
Nome: Clara Davies Rezende  
No. USP: 6437892   Curso ECA: Turismo 
 

Dados do Intercâmbio 
 
Universidade: Universidad Carlos III de Madrid 
Curso: Turismo 
Período:  (X)1º Semestre de 2010   (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 
1) Disciplinas cursadas: 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
2) Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Por quê? Houve algum tipo de auxílio 
por parte da universidade a esse respeito (Academic Advisor)? 
 
Sim, consegui me matricular nas matérias que desejava e ainda trancá-las durante um período, 
caso não quisesse mais cursá-las. Uma pessoa que era responsável pela parte de intercâmbios 
da universidade pode me ajudar com tudo e esclarecer minhas dúvidas. 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
 
Sim, foi um número bom. Mais que isso já começaria a ficar muita atarefada e não ter tempo para 
aproveitar a cidade, passeios e etc. Dessa maneira foi possível me dedicar aos estudos e conciliar 
com outros interesses. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
 
Nem sempre.  
 
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 ao final 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? 
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(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): _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
7) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 
(X) Biblioteca    (X)  Restaurantes/ Lanchonetes 
(X) Computadores   (    )  Centro Esportivo 
(X) 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? 
Equivalente. Mas a ECA ainda é um pouco melhor. São visões distintas do turismo, mas achei o 
nosso curso mais completo. 
 

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 tinha um grupo de alunos que se dedicava a viagens, organização de 
festas e reuniões e outras atividades para os alunos estrangeiros. 
 
b) Como foram?  
Logo no primeiro dia houve uma recepção com comes e bebes e ao longo do ano surgiram outros 
encontros e atividades. 
 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
Com estudantes estrangeiros. Por estarmos todos vivenciando a mesma situação é bem mais fácil 
se aproximar dos outros estrangeiros. 
 
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Sempre foram muito compreensivos com qualquer dificuldade que eu apresentasse. 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não houveram problemas, mas a minha recomendação é que tudo seja feito com antecedência, 
pois o processo é sempre demorado. Outra dica é a atenção na parte financeira que é 
apresentada na requisição do visto, o consulado é muito atento à esses dados, pois não quer 
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imigrantes trabalhando ilegalmente. É bom sempre comprovar um vínculo com o Brasil, como por 
exemplo a necessidade de voltar para terminar a faculdade. 
 
2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Não. Pois fiquei apenas 6 meses. Para um período maior seria preciso. 
 
3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

Carteira de estudante - 

  

  

  

 
 

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? 
Não. Encontrei um quarto para alugar em um apartamento, o que é muito comum em Madrid. 
Então não cuidei da parte do aluguel, apensa avisei a data que entraria e sairia. 
 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
O apartamento era novo, dividíamos as tarefas da casa e eu tinha meu próprio quarto. 
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Não era próximo a universidade, pois a universidade que era longe de tudo. Em outra cidade 
chamada Colmenarejo. Mas o apartamento tinha uma localização boa para os pontos de 
interesse, por isso, preferi morar ali do que próximo a faculdade. 
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (    ) Sim   Não (X)\ 
 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
Mensalmente 
 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
 
Fevereio, final de inverno – muito frio, neve alguns dias. A partir do final de maio começa o calor, 
muito semelhante ao Brasil. Madrid só tem um clima muito seco 
 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
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Casacos pesados para o inverno e roupas de verão. 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Foi preciso comprar para o período que estaria lá. Assist card foi o que comprei. 
 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
Utilizei para fazer um consulta ao ginecologista. Não tive problema algum. 

 

Parte VII – Custos 

 
Por mês 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

300 
euros 

50 euros 60 euros - Não lembro 
(foi pago 

previamento 
no Brasil em 

Real) 

500/600 euros por 
mês 

 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
O intercâmbio me agregou muitas experiências importantes e relevantes tanto para a minha vida 
pessoal e acadêmica, como profissional. Recomendo a todos que tenham a oportunidade, pois 
vale muito a pena... Eu só tive benefícios com a experiência no exterior. 
  
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Não existe segredo: aproveite o máximo possível para conhecer pessoas, tire proveito das 
matérias oferecidas pela faculdade, conheça tudo que Madrid oferece (a cidade é demais!), viaje 
para outros países vizinhos... 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


