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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Bruna Eduarda de Brito Borges  

No. USP 8544398 

 Curso ECA: Jornalismo 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Universidad de Málaga 

Curso: Publicidad y Relaciones Públicas 

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

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Comunicación Institucional: Administración Pública y Ciudadanos 

 Dirección Estratégica en Relaciones Públicas 

 Economía y Técnicas de Mercado 

  

  

  

  

  

  

 

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

As três matérias eram do segundo curso (segundo ano), portanto não tinham um grau de 
complexidade muito alto. Apesar disso, todas tinham muitas atividades práticas através de 
trabalhos em grupo, que demandavam tempo fora da sala de aula. Essas atividades ajudaram 
bastante no aprendizado, principalmente porque os professores costumavam acompanhar o 
andamento da maioria delas. 

Comunicación Institucional ajudou a esclarecer como deve agir um RP de instituições públicas 
(como prefeituras e universidades) e de partidos políticos, os principais erros e as armadilhas em 
cada situação. 

Dirección Estratégica buscava mostras os conceitos básicos das relações públicas e como usá-
los para elaborar um plano estratégico de comunicação. 
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Em Economía e técnicas de mercado o foco era marketing: os principais conceitos, as etapas e 
considerações a serem seguidas na criação de um produto, a melhor forma de inserir o produto no 
mercado. 

 

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)? 

Como estudante estrangeira eu podia me matricular em quase todas as disciplinas de todos os 
cursos da faculdade de comunicação, e acabei conseguindo aqueles que eu queria.  

O maior desafio foi conseguir encaixar os horários na agenda semanal de aulas. Outra 
particularidade que também atrapalhou na montagem dessa agenda foi que cada disciplina da 
universidade tem um horário de aula teórica e outro de aula prática. Cada turma pode escolher 
entre dois horários para fazer as aulas práticas, e nem sempre elas são seguidas ou no mesmo 
dia das aulas teóricas. Entender esse conceito foi um pouco complicado. 

Também não é muito claro onde estão as informações, o programa de cada disciplina. Os 
intercambistas da ECA que estiveram em Málaga me ajudaram com isso e passaram o link certo 
de onde procurar (é esse aqui: 
https://oas.sci.uma.es:8443/pls/apex/f?p=101:1:3719822645251870::NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CURSO_ACAD,I
NICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_CURSOS,INICIO_BUSCAR:3%2C2016%2

C309%2C-1%2C-1%2C-1%2C). 

Não houve auxílio por parte da universidade nesse processo de matrícula online. 

 

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

A quantidade foi adequada, já que todas as disciplinas exigiam tempo de estudo fora da sala de 
aula, tinham provas e trabalhos em grupo e individuais. 

 

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

Por cursar jornalismo eu não tinha tido contato teórico com relações públicas, então o conteúdo foi 
satisfatório e me ajudou a ter uma boa base. Porém, imagino que para um aluno de RP essas 
disciplinas sejam introdutórias demais. 

 

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 

(    )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. 

( x )Outra (especifique): Atividades práticas 
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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 

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? 

Não posso fazer uma comparação em relação ao conteúdo, já que meu curso na ECA é 
jornalismo e na UMA eu cursei apenas disciplinas de relações públicas. Mas é possível dizer que 
os professores são mais atentos ao aluno do que 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? 

O “Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación” da UMA realizou uma atividade oficial, 
já a MSE (Malaga South experiences) realizou atividades não oficiais. 

 

b) Como foram?  

Houve uma atividade oficial, realizada o jardim botânico da universidade. O reitor da universidade 
estava presente, aconteceram shows de dança e música flamenca e de uma banda de pop rock. 
Foi oferecido um jantar típico (paella) com bebidas alcoólicas e não alcoólicas. As atividades não 
oficiais eram encontros marcados nos bares da cidade para reunir estudantes estrangeiros, além 
de viagens (pagas) a lugares próximos como Córdoba e Sierra nevada. 

 

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

Com estudantes estrangeiros. Apenas tive contato com estudantes nativos nas aulas e trabalhos 
em grupo, onde a grande maioria das pessoas foram bem solícitas. 

 

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

Sempre estiveram dispostos a tirar dúvidas e preocupados em passar o conteúdo de forma clara. 
Eram acessíveis fora das aulas, principalmente por email. 
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4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em que 
estudou?  

Um dos trabalhos em grupo foi um pouco complicado, já que os integrantes nativos pareciam 
achar que eu não entendia o assunto da aula. Com exceção desse episódio, toda minha estadia 
foi tranquila. Os nativos não costumam ser muito próximos, mas são solícitos. 

 

Parte III – Documentação  

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

Sim, com a declaração financeira. Minha dica é reunir, logo na primeira vez em que for apresentar 
os documentos, a maior quantidade possível de comprovantes financeiros que ajudem a provar 
que você vai conseguir se manter no país. Extrato de banco, cartão de crédito, declaração de 
imposto de renda e etc. 

 

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

Não é necessário obter nenhum documento no país, apenas conseguir o visto no Brasil. 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha da universidade Gratuita 

Tarjeta más joven EMT (uma espécie de bilhete único de estudante) Cerca de 10 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? 

No primeiro apartamento que aluguei, havia. O contrato era de seis meses, mas como o 
apartamento foi infestado por “bed bugs”, o contrato foi quebrado e saí depois de um mês. No 
segundo apartamento não havia permanência mínima. 
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b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 

O conforto e a facilidade dependem de quanto você está disposto a pagar pelo aluguel. Os 
apartamentos mais próximos ao centro custam ser mais caros. Os mais próximos a universidade 
são mais baratos, porém são distantes do centro e da praia. O meu segundo era perto do centro, 
portanto um pouco mais caro. O quarto era grande e confortável, as áreas comuns não eram tão 
limpas quanto deveriam, já que não pagávamos uma diarista e a limpeza era dividida entre os 
moradores. 

 

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

Era próximo a lugares de interesse, como praia, centro comercial, pontos turísticos. Não era tão 
próximo à escola, cerca de 10 minutos de caminhada mais 20 de ônibus. 

 

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

a) De que maneira os pagamentos foram realizados? 

Caução no primeiro mês, devolvido na entrega do quarto, mais pagamentos mensais direto ao 
proprietário. 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Málaga é uma cidade que não costuma ser tão fria quanto outras da Europa. Cheguei no final do 
verão, a máxima costumava ser 35ºc. Fui embora no inverno, a máxima costumava ser 18ºc. A 
temperatura mais baixa que passei em Málaga foi 5ºc. O sol é constante no verão e também no 
inverno. 

 

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

Roupa para calor, para praia, chinelos. Também algumas roupas para o frio, mas se precisar 
comprar deixe para comprar em Málaga, os preços são melhores. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Precisei comprar, optei por Porto Seguro. 

 

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

Não precisei usar. 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? _______________________________________________________________ 
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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$ 

2.700,00 1.200,00 100,00 400,00 1.000,00 1.600,00 24.000,00 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 3,60 

 

Conclusão 

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

Foi uma experiência muito positiva para todas as áreas da minha vida. Profissionalmente me 
ajudou a ter mais facilidade de trabalhar em grupo, respeitar diferentes opiniões e formas de 
concluir uma atividade. Além de melhorar muito tanto meu espanhol como meu inglês, ambos 
exercitados pelo contato constante com estrangeiros. Na área acadêmica me deu uma boa base 
das relações públicas e também de marketing. Na vida pessoal foi importante para aprender a agir 
com calma e confiar na minha capacidade de resolver problemas e fazer escolhas. 

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

Aproveite não apenas a universidade, mas a cidade, que é linda e também cercada por outras 
cidades/lugares que valem a pena a visita. Comece a procurar algumas semanas antes lugares 
para ficar, mas não feche o acordo antes de fazer uma visita e conversar pessoalmente com a 
pessoa que aluga. Peça dicas para quem foi antes de você, costumam ser muito úteis (e todos 
vão adorar ajudar). 

 

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

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


