
 

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: Daniel Trimer de Baptista ________________________________________________  

No. USP 890497___________ Curso ECA: Publicidade e Propaganda____________________ 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Universidade Complutense de Madrid_____________________________ 

Curso: Publicidad____________________________________________________________ 

Período: (X)1º Semestre de 2017   (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Analisis de la imagen 

 Comunicación digital 

 Creación y diseño publicitario 

 Narrativa de la publicidad 

  

  

  

  

  

 

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

A disciplina de “Analisis de la imagen” é baseada no livro “Teoría General de Analisis de la 
Imagen”, escrito pelo próprio professor da disciplina. É um ótimo livro, com diversas abordagens 
para a análise, porém pode ser bastante prolixo também, dificultando a apreensão de conteúdos 
que vão ser utilizados tanto no trabalho final quanto na prova. 

A aula de “Comunicación Digital” traz discussões que considero muito relevantes para alunos de 
comunicação, com leituras sobre pós-modernidade, feminismo e questões de gênero. A disciplina 
proporciona duas maneiras de aprovação. A primeira é a produção de um documentário de tema 
livre que pode ser muito desafiador para um aluno que ainda não teve muita experiência 
audiovisual. A segunda é uma prova escrita sobre um dos livros da bibliografia; pode ser 
complicado para alguém que não está com o Espanhol bem dominado. 

“Creación y Diseño Digital publicitario” traz conhecimentos mais práticos de fotografia e uso de 
software. É a disciplina com mais entregas finais: a produção de uma revista, um vídeo stop 
motion, um “fashion film”, cartazes conceptuais de moda e outras diversas entregas de práticas de 
Photoshop. 
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Por último, “Narrativa de la Publicidad” é a matéria que transmite conhecimentos mais gerais, que 
podem ser aplicadas a qualquer tipo de publicidade. Frequentemente a aula é acompanhada de 
diversos exemplos não muito antigos mas entender as expressões de linguagem e brincadeiras 
tipicamente espanholas pode ser difícil no início. 

 

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)? 

Sim, me matriculei nas disciplinas que mais tinha interesse. Busquei me cadastrar o mais cedo 
possível para evitar superlotação das classes. Não houve auxílio da faculdade para isso. 

 

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

Sim, creio que quatro disciplinas foram uma boa quantidade para poder me dedicar plenamente a 
cada uma e aprender eficientemente os seus conteúdos 

 

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

Sim, as explicações das disciplinas encontradas no site da universidade correspondem de 
maneira satisfatória ao conteúdo passado. Mesmo os métodos de avaliação estão presentes na 
descrição, evitando surpresas. 

 

6) 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 ao final do período  (    ) Monografia em grupo ao final do período 

(  X  )Outras (especifique): A maioria das disciplinas tinha como exame final trabalhos em grupo, 
que variavam de acordo com a  disciplina: documentário, “fashion film”, análise de uma imagem, 
proposta de campanha publicitária.  

 

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 

(   ) Aulas dialogadas e debates mediados pelo professor da disciplina. 

(   )Outra (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

(   X ) Biblioteca    (  X  )  Restaurantes/ Lanchonetes 

(   X ) Computadores   ( X   )  Centro Esportivo 

(    ) Alojamento   (    )  Tutor 

(    ) Outras: 

 

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

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. ______________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

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

Creio que a qualidade dos cursos que tive teriam qualidade equivalente aos da ECA. Contudo, a 
faculdade dispõe de maior infraestrutura, especialmente no que cabe a produção audiovisual. Isso 
facilita muito o desenvolvimento em diversas disciplinas. 

 

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 em parceria com a ESN (Erasmus Social Network), que ~e uma entidade 
criada por alunos do programa de intercâmbio Erasmus para integração. 

 

b) Como foram?  

Houve apenas uma reunião de integração, cerca de duas semanas antes do início das aulas. O 
fim da reunião foi mais instrutivo, para explicar como funcionava o processo de matrícula e 
diversas outras informações sobre a faculdade. 

 

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

Tive mais contato com estudantes de outros países, especialmente italianos e colombianos. 

 

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

A receptividade dos professores das disciplinas que escolhi foi excelente. Muito solícitos quanto à 
dificuldade com a língua e sempre disponíveis depois das aulas para tirar dúvidas. 

 

4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em que 
estudou? 

Não sofri. 

 

 

Parte III – Documentação  

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

Não houve qualquer problema. O processo foi bem mais simples do que pensei; em uma semana 
consegui o visto.  
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2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

Não foi. 

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

 

Documento Valor da taxa 

Comprovante de matrícula 100 euros 

Carteirinha de estudante 5 euros 

  

  

 

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, a locatária estipulava ao menos 3 meses de permanência mínima. 

 

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

Excelente, era um apartamento extremamente bem equipado quanto a segurança, calefação, 
utensílios para cozinhar, etc. 

 

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

Era relativamente próximo à escola (a 5 estações de metrô), e não muito longe do centro da 
cidade (20 minutos de ônibus). 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Em dinheiro vivo. 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Bom, Madrid varia de um frio bem rigoroso, (até cerca de 0 graus) a um calor extremo de 45 graus 
no verão. O clima da cidade também é constantemente seco. 

 

2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
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Casacos pesados para o inverno, assim como meias grossas e camisas que vão por baixo da 
roupa, e roupas bem leves para o verão. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Já possuía o Porto Seguro Viagens mas contratei o serviço de seguro “OnCampus”.  

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

Não precisei. 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? _______________________________________________________________ 

 

Transporte 
para o país 
(passagens 
aéreas ida e 

volta) 
R$ 

Moradia 
(média de 

gastos 
por mês)  

 

R$ 

Transporte 
na cidade 
(média de 
gastos por 

mês) 

 R$ 

Alimentação 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras 
taxas 

Seguro-
Saúde  

 
 
 

R$ 

Total de 
gastos 

aproximado 
para o 

período 
R$ 

       

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio:______ 

 

Conclusão 

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

Creio que o intercâmbio foi essencial para meu desenvolvimento acadêmico. Ter contato com 
professores estrangeiros me auxiliou a ter novas perspectivas quanto ao meu curso e as 
disciplinas cursadas me deram maior confiança quanto a minha habilidade profissional. 

 

2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 

Aproveitar o ambiente novo e estudar as matérias que achar realmente interessantes. A 
universidade permite eleger qualquer disciplina, então recomendo correr atrás das matérias que 
despertem o interesse pessoal do intercambista. 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


