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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Clarissa Rivas Brito 

No. USP 7295430 Curso ECA: Comunicação Social com Habilitaação em Jornalismo 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Carlos III de Madrid 

Curso: Periodismo y Comunicación Audiovisual 

Período: (X) Ano Completo de 2014 

 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Guión de TV II: programas 

 Comunicación Publicitaria 

 Información y conflicto I: los medios ante la violencia 

 Puesta en escena audiovisual 

 Cine y televisión en España 

 El Reportaje en Profundidad 

 Periodismo Deportivo 

 Estudios Fílmicos 

 Representaciones de la mujer en la cultura contemporánea (Women Representation in 
the Contemporany Society) 

 

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

Guión de TV II: programas – bom embasamento, bom conteúdo programático, mas é necessário 
um conhecimento amplo da televisão nacional. 

 

Comunicación Publicitaria – Bom embasamento, boa na parte prática. 

 

Información y conflicto I: los medios ante la violencia – muito superficial e iniciante para ser uma 
matéria de quarto ano de jornalismo, interessante para se informar com os principais jornais 
nacionais. 
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Puesta en escena audiovisual – ótima disciplina, ótimo acompanhamento do professor, ótimo 
embasamento. 

Cine y televisión en España – bom embasamento, bom conteúdo programático, mas é necessário 
um conhecimento amplo do cinema e da televisão nacional. 

 

El Reportaje en Profundidad – interessante exercício do jornalismo, porém falta de suporte por 
parte da professora. 

 

Periodismo Deportivo – muito superficial e enfocada apenas em futebol. 

 

Estudios Fílmicos – muito boa, ótimo professor e ótimo embasamento. 

 

Representaciones de la mujer en la cultura contemporánea (Women Representation in the 
Contemporany Society) – ótima material da disciplina, ótimo professor, matéria em inglês. 

 

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 todas, algumas das matérias tinham poucas vagas ou nenhuma vaga para estrangeiros. Além 
disso, para quem não está acostumado com o sistema de matrícula é difícil pegar as poucas 
vagas, uma vez que elas são preenchidas por ordem de cadastramento no sistema. 

 

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

No primeiro semestre sim, mas no segundo peguei mais disciplinas do que conseguia dar conta. 

 

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

Não de todas, algumas das matérias (principalmente as de jornalismo) deixaram a desejar. 

 

 

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): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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): _________________________________________________________ 

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

(X) Biblioteca    (X)  Restaurantes/ Lanchonetes 

(X) Computadores   (X)  Centro Esportivo 

(    ) Alojamento   (    )  Tutor 

(X) Outras: material complementar como câmeras, gravadores e notebooks 

 

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

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. Alguns professores eram bem rígidos 
com relação ao idioma, tirando nota caso falhasse. 

 

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

O curso duplo de Jornalismo e Comunicação audiovisual eu achei melhor, porém o curso de 
Jornalismo eu achei inferior ao meu na 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? 

ESN. 

 

b) Como foram?  

Muito voltadas apenas aos estrangeiros se conhecerem entre si e não em conhecer os alunos 
espanhóis. 

 

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

Ambos. 

 

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

Algus eram muito acessíveis, outros eram bem ríspidos. 

 

 

Parte III – Documentação  

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

Não, com a devida organização tudo sai dentro do prazo. 
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2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

Sim, é necessário fazer o DNI (registro de estudante + identidade de estrangeiro). Foram 
necessárias algumas idas a Estrangeria, além de um empadronamiento na residência em que eu 
morava e pagametos de algumas taxas. Tudo isso deve ser feito dentro do prazo de 3 meses no 
país. 

 

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

 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha de ESN 5 euros 

Carteirinha da UC3M gratis 

Carteirinha Centro de Deportes 43 euros(ano) 

Abono Transporte 63 euros (mês) 

 

 

 

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? 

Sim, seis meses. 

 

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

Muito limpo, confortável, espaçoso, bem localizado, um pouco caro. 

 

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

Sim, não era em Getafe mas era do lado da estação de trem. 

 

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

a) De que maneira os pagamentos foram realizados? 

Depósito bancário. 

 

 

Parte V – Clima  
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1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Frio de temperaturas negativas e calor de 43 graus. 

 

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

Lá a roupa não é cara, para o frio é melhor comprar o material de lá, porque ele suporta 
temperaturas baixas melhor que o nosso. Roupas de calor ocupam pouco lugar na mala, podem 
Sr levados ou comprados nas Rebajas de lá. 

 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Precisei comprar para a viagem. 

 

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

Sim, usei meu seguro saúde uma vez. O atendimento era um pouco difícel por conta do meu 
plano de celular. 

 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? _______________________________________________________________ 

 

 

Moradia 

R$ 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 

R$ 

      

 

 

Conclusão 

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

Imprescindível do ponto de vista pessoal, acadêmico e profissional, porém, poderia ter tido maior 
suporte por parte da minha universidade já que ela foi a protagonista em colocar impecílios para 
que o intercâmbio acontecesse. 
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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? 

Conversar com alguém que já foi e pesquisar muito sobre a cidade e a instituição em que você 
estará. 

 

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

Uma variedade maior de países poderia ser disponibilizados para convênios bilaterais, bem como 
mais informações sobre bolsas. 


