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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 
 
Nome: Carolina Mendes Marinho Valentim Candido 
No. USP 7166342   Curso ECA: Relações Públicas 
 

Dados do Intercâmbio 
 
Universidade: Universidad de Málaga 
Curso: Publicidad y Relaciones Públicas 
Período:  (  x )1º Semestre de 2013   (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 
1) Disciplinas cursadas: 

 Comunicación y Sociedad 

 Comunicación, Derechos Humanos e Igualdad 

 Campañas de Comunicación Institucional: creación y análisis 

  

  

  

  

  

 
2) 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, gostaria de ter cursado também Comunicación y Cultura, mas é uma disciplina optativa. 
Segundo nosso convênio, apenas podemos cursar disciplinas da grade fixa. 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
 
Sim, como foram quatro aulas por semana de cada disciplina, acredito que tenha sido o número 
ideal, pois deu para eu me dedicar a todas, estudando e fazendo os trabalhos com qualidade. 
 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
 
Sim, minhas expectativas estavam de acordo com a proposta oferecida. 
 
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 ao final do período  (    ) Monografia em grupo ao final do período 
( x )Outras (especifique):  Campanha desenvolvida ao longo do semestre. Em classe eram 
realizadas apenas tutorias. 
 
6) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 
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( 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): _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
7) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 
( x ) Biblioteca    ( x ) Restaurantes/ Lanchonetes 
( x ) Computadores   (    )  Centro Esportivo 
(    ) Alojamento   ( x ) Tutor 
(    ) Outras: 
 
8) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? ( x ) Sim      (      ) Não 
Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. Apenas no início, acredito que seja algo 
natural. A dificuldade se deu pelo fato do sotaque muito carregado da região, mas depois eu me 
acostumei. 
 
9) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 
Considero melhor pelo fato de todas as disciplinas terem uma parte prática e uma parte teórica, 
além da estrutura da faculdade ser melhor. Em relação à qualidade dos alunos, dos professores e 
dos métodos de avaliação, principalmente as provas, a ECA está mais à frente. 
 

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? 
 
Houve uma reunião de apresentação dos métodos para os alunos de convênio Iberoamérica 
organizado pelas Reações Internacionais da UMA, mas as atividades de integração entre os 
estudantes foram organizadas ao longo do semestre por uma organização de alunos chamada 
ESN. 
 
b) Como foram?  
 
Acredito que as atividades cumpriram seu objetivo de integrar os alunos. Talvez o sucesso seja 
pelo fato de serem organizadas pelos estudantes da própria UMA. 
 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
O contato maior foi com estudantes estrangeiros, o contato com estudantes nativos era em sua 
maioria dentro da sala de aula. 
 
 
 
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
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Muito receptivos, principalmente pelo fato de o Brasil ser referência em Relações Públicas. Eram 
abertos e estimulavam a nossa participação na aula para agregar outras visões também. Fora da 
aula disponibilizavam horários para tutoria. 
 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não, nenhum problema. Para facilitar o processo, seria melhor enviar os documentos, como a 
carta de aceite e a declaração da bolsa antes. Alguns alunos, como eu, não tem como comprovar 
a renda para tirar o visto, assim que a declaração da bolsa é imprescindível e geralmente demora 
muito.  
 
2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Não 
 
3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha de estudante 0,00 

  

  

  

 
 

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, necessitava ficar até junho para fechar o contrato. 
 
 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Era grande e bem localizado, ainda que um pouco mais caro que a média.  
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
 
Era perto do centro da cidade e um pouco longe da faculdade, mas como a cidade era pequena, 
não gastávamos muito tempo para ir à Universidade. 
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (  x  ) Sim   Não (.....)\ 
 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
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Em dinheiro efetivo. 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
Frio,muito frio,mas não neve. Calor, um calor absurdamente abafado. 
 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Todos os tipos, pois a pessoa vai enfrentar todos os tipos de clima. Levar roupas quentes de 
inverno e frescas de verão. 
 

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. Swisscare. 
 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
Sim, tive uma infecção urinária. Sim, o seguro não respondia aos meus emails, apenas após uma 
semana consegui contato com eles. Não fui ao médico,pois era muito caro e aproveitei uma visita 
para trazer remédios do Brasil. 

 

Parte VII – Custos 

 
 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

750,00/mês 3.100,00 
aéreos 

81,00/mês 

300,00/mês 150,00 curso 
de espanhol 

para 
estrangeiros 

da UMA 

550,00 11.336,00 

 

*valores considerando 1 euro= 3 reais 

 

 

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 experiência enriquecedora de todas as maneiras. Na vida pessoal, aprendi 
a conhecer meus limites emocionais, aprendi a me virar sozinha, fazer tarefas domésticas que não 
tinha essa responsabilidade vivendo com meus pais no Brasil. Também aprendi a dar valor a 
algumas coisas simples, como hábitos dos meus pais, namorado, comidas, riqueza cultural do 
nosso país. Além disso, conviver com pessoas de culturas diferentes me fez uma pessoa muito 
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mais aberta do que antes. Na vida acadêmica, foi interessante ver opiniões e maneiras diferentes 
de abordagem da comunicação, já que todas as matérias que cursei já tinha tido alguma vivência 
na ECA. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Morar com pessoas de diferentes países, não ficar em um grupo apenas de brasileiros, agregar 
aspectos de outras culturas com os novos amigos, não deixar de pensar que aquela é apenas 
uma etapa e vivê-la por completo, participar durante as aulas,fazer passeios culturais locais, tentar 
viajar para outros lugares, fazer contatos. 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


