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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome: Camila Berto Tescarollo 

No. USP 7999988 Curso ECA: Jornalismo  

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade: Aix-Marseille Université 

Curso: Master Information-Communication 

Período: setembro/2014 a janeiro/2015 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Nouveaux Médias 

 Théories des Sciences de l’Information et de la Communication 

 Sociologie de la culture et de la connaissance 

 Economie et management des médias et de la communication 

  

  

  

  

  

 
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. Na verdade, antes de ir para a faculdade eu achei que poderia montar um 
plano livre, ou seja, pegando matérias de todos os departamentos da universidade de lá. Quando 
cheguei, vi que o convênio era da ECA apenas com o equivalente da ECA de lá (EJCAM – Escola 
de Jornalismo e Comunicação). Fui informada de que havia um limite de disciplinas para pegar de 
outros departamentos da Universidade, então eu acabei tendo que mudar meu plano quase todo 
por completo. Não havia muitas opções de disciplinas, na verdade. Elas eram de comunicação, 
mas muito mais adequadas para Jornalismo e Relações Públicas. O professor tutor de lá foi 
atencioso e sugeriu algumas matérias do departamento. 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim. Cursei quatro disciplinas, com carga horária semanal de, em média, 15 horas.  
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
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Eu tinha expectativa de fazer matérias mais diferentes, de outras áreas, e no fim acabei cursando 
muitas matérias de comunicação cujo conteúdo foi interessante, mas um pouco repetitivo com o 
que temos na ECA. 
 
5) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 

necessárias. 

( x ) Testes/provas 

(    ) Trabalhos em classe 

( x ) Monografia individual aofinal do período. 

( x ) Monografia em grupo ao final do período. 

( x )Outras (especifique): Seminários 

 

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. 

( x )Outra (especifique): Seminário 

 

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

[ x ] Biblioteca    [ x ] Restaurantes/ Lanchonetes 

[ x ] Computadores   [ x ] Centro Esportivo 

[ x ] Alojamento    [  ] 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? 
Falando em relação ao curso de comunicação, considero o curso francês pior que o brasileiro. As 

aulas eram bastante teóricas, e havia pouco diálogo entre os alunos e professores. Os alunos 

pareciam também não ter muito espírito crítico. Eu não cheguei a fazer as aulas práticas deles, 

mas acredito que no jornalismo da ECA, e na comunicação em geral, tenhamos mais contato com 

a realidade da profissão em si. 

 

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 direção de relações internacionais da Universidade. 

 
b) Como foram?  
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Houve uma palestra para explicar o funcionamento da Universidade, com dicas, informações 

úteis. Esporadicamente a Universidade organizava excursões gratuitas para alunos para cidades 

próximas à Aix-en-Provence. 

 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
Durante as aulas, com nativos, pois eu era a única intercambista. Fora das aulas, com 

estrangeiros, que haviam sido meus colegas no curso intensivo de francês que fiz antes das 

aulas. 

 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Os professores foram bastante receptivos e compreensivos. No geral, eram bastante atenciosos e 

responderam e-mails e dúvidas rapidamente. Além disso, eram preocupados para saber se eu 

estava conseguindo acompanhar os cursos. O tutor (Philippe Hert) foi excelente, pois me deixou 

fazer várias mudanças no plano de estudo de acordo com o que eu havia gostado mais e me 

adaptado melhor às aulas. 

 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não tirei visto, pois fui com passaporte italiano. 

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

Documento Valor da taxa 

Seguro social 210 euros 

  

  

 
 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

 
1) Você morou em: 

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

  (   ) Individual (   ) Com outro estudante 
 
 
a) Havia necessidade de permanência mínima? 
Cinco meses. 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Muito bom. O quarto havia acabado de ser reformado, era limpo e bem iluminado. Tinha armários, 

banheiro individual e uma grande mesa de estudo. 
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c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Era próximo à Faculdade de Letras e Ciências Humanas de lá. Nesse campus eu só tinha uma 
aula, uma vez por semana. Ficava a 30 minutos a pé da faculdade de comunicação e a minutos a 
pé do centro. Considerando o tamanho da cidade, era tudo muito perto e dava para fazer tudo 
andando. 
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? (    ) Sim   Não (...x..)\ 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
Tive que pagar o alojamento 
 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
Cheguei no final do verão (muito quente), e depois vieram outono e inverno. Não chegou a nevar. 
Era mais vento e chuva. 
 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Um casaco bem quente que proteja contra o vento e botas forradas. Minha dica é comprar o 
casaco lá porque percebi que os que levei do Brasil foram suficientes apenas para o outono. 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Não. Comprei um Porto Seguro Mundo Prata para viajar. 

 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
Precisei usar uma vez por conta de uma virose, mas não estava na cidade em que morei. Tive 

problemas porque o seguro dizia que não havia um hospital conveniado na cidade em que eu 

estava (Varsóvia). No final, depois de muita insistência, eles mandaram um médico para o hostel, 

que me atendeu por lá. 

 

Parte VII – Custos (Aproximado) 

 
 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

750/mês 100/mês 600/mês 700/ano 1000/ano 15.000,00 
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Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
Excelente, foi a melhor experiência que já tive em toda a minha vida. Amadureci bastante, tive 
contato com outra faculdade, melhorei o francês e foi um diferencial para ter conseguido um 
estágio logo uma semana depois que voltei. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Ter consciência de que é uma cidade bastante pequena, mas que há Marselha, ao lado, que 
cumpre o papel de uma cidade grande. Além disso, dou a dica de que a França é um país caro, e 
que Aix-en-Provence em si é uma cidade muito cara (em algumas coisas, conseguia ser mais cara 
do que Paris). Porém, minha melhor dica é que essa universidade tem um programa de bolsas 
para brasileiros de universidades do Estado de São Paulo, de 3 mil euros o semestre. Conseguir a 
bolsa foi praticamente automático (precisei apenas enviar uma documentação extra), o que me 
ajudou demais com o alto custo de vida do lugar.  
 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
---- 
 
 

 


