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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Arissa Kutinakamiti de Oliveira  

No. USP 8949632  
Curso ECA: Relações Públicas 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Universidad de Málaga 

Curso: Publicidad y Relaciones Públicas 

Período: (   )1º Semestre de 2017   (x) 2º Semestre de 2016    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Procesos Fotográficos y Audiovisuales (grado em Bellas Artes) 

 Diseño Gráfico (grado em Comunicación Audiovisual) 

 Diseño Gráfico (grado en Publicidad y Relaciones Públicas) 

  

  

  

  

  

  

 

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

Procesos Fotográficos y Audiovisuales: matéria sobre fotografia e vídeo. Primeiro, aprendemos 
sobre a teoria de foto e vídeo. Na segunda parte da matéria aplicamos as técnicas aprendidas 
anteriormente em atividades práticas do curso utilizando o Premiere e Photoshop, também suas 
avaliações finais de fotografia e vídeo. Não houve dificuldades ou desafios. 

Diseño Gráfico (grade de cinema): a matéria tratava-se do conceito de design contextualizado no 
cinema. E ela se dividia em conhecimento teórico e prático. A parte teórica abordou os tipos de 
design, e o design característico de algumas décadas. E a parte prática de criação de peças no 
Photoshop. Não houve dificuldades ou desafios. 
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Diseño Gráfico (grade relações públicas e publicidade): essa matéria tratou de design também, 
mas dessa vez do ponto de vista da publicidade. Ela era dividida em parte teórica e parte prática. 
A parte teórica tratava da história do design e seus movimentos dentro da publicidade. E a parte 
prática exigia a realização de peças no Photoshop. Não houve dificuldades ou desafios. 

 

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)? 

Me inscrevi em todas as matérias de meu interesse e a faculdade ofereceu auxílio por meio de 
sua intranet para o aluno. Na fase de pré-inscrição selecionamos as disciplinas de interesse e as 
acompanhamos por 3 semanas. Após esse período tínhamos que consolidar nossa grade com as 
escolhas finais, adicionando, excluindo ou mantendo as matérias.   

 

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

Cursei 3 matérias e achei minha escolha muito adequada, pois todas as disciplinas exigiam 
atividades práticas e tempo de estudo fora da sala de aula. Foi a quantidade ideal para que eu 
conseguisse me dedicar, ter um bom desempenho e conciliar com minhas outras atividades 
durante o intercâmbio. 

 

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

Os conteúdo corresponderam às minhas expectativas. O curso é muito bem administrado e 
estruturado. A faculdade oferece toda a infraestrutura necessária e os professores são muito 
atenciosos e didáticos. 

 

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): aulas práticas de edição de vídeo em Premiere e fotografia em 
Photoshop e aula externa para práticas de fotografia. 

 

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. 

(x)Outra (especifique): atividades práticas 

 

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

(x) Biblioteca    (x)  Restaurantes/ Lanchonetes 

(x) Computadores   (    )  Centro Esportivo 

(    ) Alojamento   (    )  Tutor 

(    ) Outras: 

 

9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      (x) Não 
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Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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

Apesar de muito similar considero o curso realizado no intercâmbio superior devido à 
infraestrutura da faculdade e qualidade de aula com professores que ofereceram um curso mais 
dinâmico, com mais diálogo e que cativavam mais os alunos. 

 

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? 

O “Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación” da UMA organizou os eventos oficiais 
da universidade e a Málaga South Experiences (MSE) e a Erasmus Student Network (ESN) 
organizavam eventos não oficiais. 

 
b) Como foram?  

Houve duas atividades oficiais, uma antes do início do semestre, uma reunião de boas vindas aos 
intercambistas, dentro da universidade, para apresentá-la e tirar dúvidas sobre assuntos de 
interesse dos alunos, não só da Universidad de Málaga como da cidade de Málaga, como 
transporte, moradia e alimentação, escolha de cursos, férias de final de ano e etc. E a segunda, 
ao final do semestre letivo, foi um evento de encerramento realizado no jardim botânico da 
universidade com comida típica, bebidas e shows. 

Já as atividades não oficiais eram viagens para cidades próximas e outros países, encontros de 
intercambistas e festas. 

 

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

Tive contato com estudantes nativos em sala de aula e em grupo de trabalho, mas meu maior 
contato foi com alunos estrangeiros já que dividi apartamento com eles. A maioria dos meus 
amigos durante o intercâmbio foram intercambistas estrangeiros. 

 

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

Os professores do curso foram muito receptivos e acessíveis fora da sala de aula.  

 

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

Não. 
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Parte III – Documentação  

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

 

A carta de aceita da faculdade estrangeira é essencial para o encaminhamento do pedido de visto. 
Com ele tudo se encaminha de forma fácil e simples. Eu apresentei minha carta na entrada do 
pedido e não tive nenhum tipo de problema em relação ao visto. 

 

2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

Não foi necessário nenhum tipo de registro no país do intercâmbio. 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha de estudante €0 

  

  

  

 

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. Exigia-se a permanência de todo o semestre letivo. 

 

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

O apartamento era bom, bem localizado próximo ao centro e a praia. No entanto ao longo do 
semestre algumas coisas, como o chuveiro, precisaram de conserto. Apesar da demora, todas 
foram reparadas. 

  

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

Localizava-se na zona central da cidade, região sempre movimentada e frequentada tanto por 
nativos quanto intercambistas. Reunia bares, restaurantes, supermercados, lojas, bancos, um dos 
melhores locais da cidade para se morar. 
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2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (    ) Sim   Não (x) 

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

 

 

Ao chegar na cidade, realizei o primeiro pagamento em dinheiro direto com o responsável pelo 
imóvel. 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Verão bem quente (em torno de 37 graus) e inverno ameno (em torno dos 13 graus com mínima 
de 7 graus). 

 

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

Roupas bem leves para o verão, protetor solar, óculos de sol. E para o inverno roupas térmicas, 
um bom casaco de inverno impermeável e cachecóis, toucas, luvas e meias quentes. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Precisei comprar, optei pela Assist Card. 
 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 

Precisei usar o seguro durante o intercâmbio, o atendimento foi bom e tudo correu bem durante 
todo o tratamento. 

 

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$ 

2.053,25 1.092 100 400 0 1.079,10 18.000,00 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 3,64 
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Parte VIII – CRInt ECA/AUCANI 

 

1) Qual a sua avaliação em relação ao trabalho desenvolvido pela CRInt ECA/AUCANI (ex-
VRERI) em relação a: divulgação dos programas, processo seletivo, atendimento pessoal, 
assistência prestada antes e durante o intercâmbio, etc.? 

 

Excelente. A Thaíse é muito solícita, investe na melhoria da divulgação da área de intercâmbio da 
ECA e esteve sempre disposta a ajudar. 

 

2) Que sugestões você faria para que os serviços prestados pela CRInt ECA/ AUCANI (ex-VRERI) 
fossem aperfeiçoados? 

Nenhuma. 

 

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 foi uma das melhores experiências da minha vida em todos os sentidos. No lado 
pessoal, eu morei com outros intercambistas e todos os meus amigos eram estrangeiros de 
diversos lugares do mundo, o que me deu a oportunidade de entender um pouco de culturas 
completamente distintas da minha. Além disso, aprendi a administrar minha própria vida, coisas 
de casa,  e dinheiro, por exemplo.  
Em relação a vida acadêmica eu vivi uma outra formar de aprender em uma universidade 
diferente da minha e foi muito rico.  
Por último, apesar de não ter escolhido matérias diretamente relacionadas ao meu curso, elas 
foram muito importantes pois são um complemento para um profissional da área em que trabalho 
hoje, a publicidade, e por isso também um diferencial. Eu as utilizo no dia-a-dia do meu trabalho 
em edições de vídeo, escolha de uma boa foto e entendimento de design. 
 

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

Málaga é a cidade mais linda e mágica do mundo. Morar nela permite estar perto do cotidiano de 
um espanhol andaluz. Ela é pequena no tamanho certo, mas com bastante eventos culturais, tem 
programas para quem curte agitação e também para quem curte tranquilidade. É uma cidade 
barata, então não é necessário muito dinheiro para se viver bem. Tem sol o ano inteiro e uma 
praia gostosa. 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 


