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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome: Daniel Monteiro Santa Cruz  

No. USP 6440451    Curso ECA: Publicidade e Propaganda 

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade: Universidad Carlos III de Madrid 

Curso: Comunicação Audiovisual 

Período: Primeiro semestre de 2012 (janeiro a julho) 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Realização de Documentário e Reportagem 

 Roteiro de Cinema II 

 Narrativa Audiovisual 

 Indústrias Culturais e da Comunicação 

  

  

  

  

  

 
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)? 
Sim, houve alterações. Quando fui me matricular, algumas matérias que eu gostaria de ter feito já 
estavam com as turmas cheias. Não houve nenhum tipo de auxílio da universidade nesse sentido. 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim, pois eu tinha uma aula por dia com um dia da semana livre, o que não me deixou muito 
ocioso, mas também não me sobrecarregou. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
Não, porque eu esperava algo que aplicasse a teoria na prática, e isso não ocorreu. As matérias 
teóricas não saíam do âmbito puramente acadêmico, e as práticas não utilizavam as teorias 
ensinadas em outras aulas. 
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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 teóricos e práticos feitos em casa para serem entregues em 

classe. 

 

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 (embora caríssimo) 

[  x] Computadores   [ x ] Centro Esportivo 

[ x ] Alojamento (embora caríssimo)    [  ] 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 termos teóricos, pior, porque algumas aulas são muito densas e os temas mais complexos 

são mal trabalhados. 

 

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 (Exchange Students Network), uma organização formada por estudantes que existe em toda 

a Europa. 

 

b) Como foram?  
Houve viagens, gincanas, festas, enfim, todo tipo de atividade de integração. No geral, foram 

razoáveis. 
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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? 
Os professores eram receptivos, e na Carlos III sempre há a possibilidade de participar das 

chamadas “tutorias” fora do horário de aula. No entanto, era muito difícil contatá-los por e-mail, por 

exemplo. 

 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Nenhum problema além da burocracia normal. Para facilitar o processo, a única maneira é conferir 

bem a lista de documentos necessários e somente comparecer ao Consulado com todos eles à 

mão; além disso, chegar bem cedo ao Consulado, antes do horário de abertura. 

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

Documento Valor da taxa 

Carteirinha de aluno 0,00 

  

  

 
 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

 
1) Você morou em: 

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

  (   ) Individual ( x  ) Com outro estudante 
 
 
a) Havia necessidade de permanência mínima? 
O contrato tinha seis meses de duração. 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
O alojamento da faculdade, pelo que eu soube, oferece limpeza e alimentação inclusas, mas 

custa um valor absurdo. No apartamento onde eu morava, a limpeza era por nossa conta, assim 

como todas as outras coisas que necessitávamos para viver. 

 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Meu apartamento não era próximo à faculdade, porque ficava perto do centro da cidade. O 

campus da universidade fica em Getafe, fora de Madrid. 
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2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? (  x  ) Sim   Não (.....)\ 
a) De que maneira os pagamentos foram realizados? 
No ato de assinatura do contrato, foi pago um mês de aluguel, mais o valor equivalente a um mês 
de aluguel como caução. Ao final do contrato, esse depósito caução foi devolvido, tendo sido 
descontadas as despesas de água e energia elétrica. 
 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
No começo do ano, bastante frio, porque era inverno na Espanha. A partir de abril, o tempo 

começou a esquentar, e já mais para o fim do intercâmbio fazia muito calor. Em Madrid quase não 

chove, e também não neva, mas venta bastante. 

 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Roupas adequadas para um frio intenso, de até -5ºC, principalmente para quem não está 

acostumado a um inverno rigoroso, e mais ainda se pretender viajar para regiões mais frias. Para 

o verão, roupas leves. 

 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Precisei comprar para a viagem. Adquiri o plano Euro Assist da GTA Seguros. 

 
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$ 

675/ 
mês 

100/ mês 250/ mês 130 (visto) 1000 12000 (contando 
com viagens, 

passagem etc) 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
Academicamente, valeu muito pouco, pois as matérias não eram muito boas e não me 
acrescentaram muito. Profissionalmente, fica uma experiência no exterior, que pode me ajudar a 
conseguir boas oportunidades no futuro. No plano pessoal, acredito que foi a coisa que mais valeu 
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a pena desde que entrei na ECA, pois é uma experiência inesquecível e engrandecedora, além de 
praticar muito um idioma estrangeiro. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Não morar em Getafe, que é perto da universidade, mas longe de todos os lugares interessantes 
de Madrid; se possível, buscar um apartamento nos bairros mais centrais, como Lavapiés, 
Embajadores ou La Latina. Planejar bem e com antecedência todas as viagens, e se possível 
tentar adiantar as provas finais para ter mais tempo livre para viagens. 
 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
 

 


