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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Ana Luisa Mendes Abdalla 

No. USP: 8545573   Curso ECA:  Comunicação Social - Jornalismo 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Université Lumière Lyon 2 

Curso: Information et Communication 

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

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Histoire des médias audiovisuels 

 Communication publique et politique 

 Littérature et Société 

 Variations contextuelles de l’identité de genre 

 Suivi Linguistique et Méthodologique niveau B1 

  

 

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

 As matérias Histoire des médias audiovisuels e Communication publique et politique eram 
do curso de Information et Communication da universidade. Gostei bastante da primeira, onde a 
professora passava por meio de slides, imagens e vídeos pelas principais mídias audiovisuais 
desde o telégrafo até a internet. A professora tinha uma boa didática e a prova final foi 
correspondente ao conteúdo apresentado em aula.  

 Já a matéria Communication publique et politique foi uma decepção, pois o professor não 
possuía nenhuma didática, passando todo o período da aula lendo suas anotações, o que gerava 
uma sala de quase 200 pessoas inquietas, tornando ainda mais difícil manter a atenção e o foco 
na aula. Como nota final, ao invés de fazer a prova, o professor pediu para que eu e outros dois 
intercambistas brasileiros formássemos um grupo e entregássemos um trabalho falando sobre a 
situação política do Brasil. Na hora da nota final, a minha nota foi diferente da nota dos meus 
colegas, mesmo que tenhamos feito todo o trabalho junto e o nome dos três estarem no trabalho.  

 Na aula de Littérature et Société o professor focava na história da doença mental e como 
ela foi retratada na literatura durante a segunda metade do século XIX. Eu gostei muito das aulas 
e do conteúdo, o professor apresentava fotos, textos e vídeos. Foi uma aula muito interessante. 
Como avaliação, foi pedido um trabalho e uma prova final. Foi aí que tive um problema, pois não 
consegui enviar meu trabalho para o professor por email, e, apesar de tê-lo entregue 
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pessoalmente, ele não considerou, dividindo assim minha nota da prova pela metade, o que me 
causou a reprovação nessa matéria. 

A aula Variations contextuelles de l’identité de genre foi ministrada por uma professora do 
departamento de psicologia da universidade, o que foi para mim algo muito positivo, pois me 
permitiu debater e conhecer um assunto que me é de grande interesse, a identidade de gênero, 
por uma perspectiva que eu não conhecia. A aula contava com textos, vídeos e debates, a 
professora levava slides e tinha uma ótima didática. A avaliação foi um trabalho final individual 
acerca questões trabalhadas em aula. 

O SLM (Suivi Linguistique et Méthodologique) foi uma escolha que fiz de última hora, não 
tendo feito a prova de nível a tempo, me inscrevi na turma de nível mais baixo. Apesar do meu 
nível de francês ser maior do que o de parte da turma, a professora dividiu a sala em pequenos 
grupos levando em consideração essa diferença de níveis, o que fez com que eu avançasse muito 
meu conhecimento na língua por meio de exercícios, trabalhos e debates com os outros 
estudantes e a professora. As aulas eram longas, havia bastante leitura e exercícios de 
compreensão oral e escrita, além de diversos debates. A avaliação foi dividida entre trabalhos, 
debates e uma prova final escrita.  

 
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)? 

 Consegui me matricular sem problemas nas disciplinas que desejei, inclusive algumas que 
não eram específicas do meu curso, mas que acreditei serem importantes para minha formação 
acadêmica.  

 A professora Maria da Conceição Coelho Ferreira, doutora em Etudes Portugaises et 
Brésiliennes, ministra e coordena aulas no instituo de línguas da Université Lumière Lyon 2 e 
marcou encontros com os alunos brasileiros, onde nos auxiliou nas escolhas e questões que 
apareceram no processo.  

 

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

 Sim, acredito que a quantidade de disciplinas escolhidas foi essencial para que eu pudesse 
me dedicar à vida acadêmica e também aproveitar a minha estadia para conhecer melhor os 
costumes, cultura e literatura do país.  

 

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

 Em grande parte, sim. Em uma das disciplinas (Communication publique et politique), 
porém, não correspondeu. A falta de didática do professor tornou as aulas muito cansativas e 
difíceis de compreender.  

 

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):  Debate em sala e trabalho final individual 

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 
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(x) 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 

( x ) 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? 

 Equivalente, mas com grandes diferenças. A curso é todo muito mais teórico do que o 
curso na ECA, que no caso de jornalismo é muito mais prático. Aqui temos muitas aulas 
laboratórios de jornalismo impresso, vídeo e rádio, enquanto lá isso não ocorre.  

 O nível das aulas teóricas, porém, era bem similar. Bons professores, métodos de ensino 
semelhantes (seminário, slides, trabalho ou prova).  

 

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 comissão internacional da própria universidade. 

 

b) Como foram?  

 Houveram diversas palestras no começo para explicar o funcionamento da universidade 
para todos os estudantes estrangeiros, e houve um coquetel de recepção com comidas, bebidas e 
música para os estudantes estrangeiros em uma das salas da universidade.  

 

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

 O contato com estudantes nativos se restringia exclusivamente às aulas. Fora da sala era 
exclusivamente contato com outros estudantes estrangeiros. 

 

3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
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 Não tive nenhum problema com professores nesse aspecto. Caso tivesse alguma dúvida, 
sempre foram acessíveis e receptivos.   

 

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

 No ambiente acadêmico não, mas na cidade tive algumas experiências de xenofobia. 

 

Parte III – Documentação  

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

 Não houve problema.  

 

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

 Não foi preciso nada além do visto.  

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Seguro saúde francês 215 euros 

  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

( x ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     (   )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

 Não. 
 

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

Como eu compartilhava a cozinha e o banheiro com outros residentes do meu andar, a 
limpeza muitas vezes deixava a desejar. A qualidade dos chuveiros era bem ruim, a cozinha 
pequena e pouco equipada para a quantidade de moradores, o quarto era bem pequeno.  
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
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 Não era próximo à faculdade, mas ficava em região próxima a lugares de interesse (região 
central da cidade). 
 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

 O aluguel era pago com cartão por meio do site da residência. 
 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

 Como passei o primeiro semestre, cheguei no inverno, com temperaturas mínimas de 
aproximadamente -5 graus, depois primavera e enfim o verão em julho.  
 

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

 Principalmente roupas de frio, pois mesmo após a chegada da primavera demorou muito 
para a temperatura subir. 
 

Parte VI – Seguro-Saúde   

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem?  
 Não, não possuía.  

 

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

 Não precisei usar o seguro saúde em nenhum momento. 

  

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$ 

2.600 780 120 1400  900 18.000 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 1 euro entre 4,5 e 4 reais. 
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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? 

 O intercâmbio foi uma experiência maravilhosa, me permitiu conhecer outras culturas, 
aprofundar meu conhecimento em francês e conhecer pessoas incríveis. Só acrescentou coisas 
positivas na minha vida, em todos os âmbitos.   
 

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

 A cidade é incrível, tem uma vida cultural bem forte e é próxima a regiões bem bonitas e 
interessantes de serem conhecidas. Apesar da residência não ser muito confortável, abriga muitos 
estudantes estrangeiros e é um ótimo lugar para conhecer pessoas de diversos lugares. 
Aproveite!  

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 


