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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome:Beatriz Pinheiro Zarattini  

No. USP 8000130       Curso ECA: Relações Públicas 

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade: Université Lumière Lyon 2 

Curso:Lettres Appliqués et Psychologie 

Período: Manhã e Tarde 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 
 Psychologie des communications CM 

 Communication persuasive TD 

 Analyse des communications TD 

 Analyse du discours CM 

 Activites sportives 

  

  

  

  

 
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 alteração do plano de estudos original por conta dos horários e interesse em 
outras matérias. Consegui me matricular em todas as matérias de interesse.  
Não houve auxilio por parte da universidade, apenas instruções de como ir atrás dos 
professores para conseguir autorização para participar das aulas.  
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
 
Sim, para mim foi ideal a quantidade de disciplinas juntamente com o esporte. Eu tinha 
tempo de conciliar os estudos com as minhas outras áreas de interesse que a experiência 
de intercâmbio proporciona como viagens e atividades culturais e sociais. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
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O conteúdo das disciplinas não correspondeu às minhas expectativas. Achei o instituto de 
comunicação fraco. Não havia muito conteúdo teórico na área de relações públicas. Porém, 
na área de psicologia absorvi um conteúdo interessante para a minha carreira profissional. 
 
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 aofinal do período. 

(X) Monografia em grupo ao final do período. 

(X)Outras (especifique): Produção textual quinzenal. 

 

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 

(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   [X] Centro Esportivo 

[  ] 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? 
 
Pior. Escolhi fazer matérias lá que pegariam equivalência para as minhas optativas pois a 
faculdade de comunicação achei extremamente fraca e acabei não pegando matérias lá. 
Mesmo pegando matérias na Psicologia e na Letras, por me parecerem mais interessantes, 
achei bom mas não muito forte o ensino. A Lyon 2 está enfrentando crise nos 
departamentos considerados não rentáveis, no caso, as ciências humanas. Por isso, 
acredito que uma universidade com a qualidade e o “status” que a Universidade de São 
Paulo tem, a Université Lumière Lyon 2 não deveria ser uma opção para se fazer convênio.  

 

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? 
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A própria universidade. 
b) Como foram?  
 
Não participei. 
 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
 
Estrangeiros. 
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
 
Os professores me trataram como seu eu fosse da mesma nacionalidade que eles. Não 
havia nenhum tipo de tratamento diferenciado. Porém, caso houvesse dúvidas eles 
estavam disponíveis por e-mail.  
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
 
Tenho dupla cidadania. Por ser considerada cidadã europeia não precisei de visto.  
 
2) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

Responsabilité Civile 100,00 

Assurance Habitation et Liabilité 70,00 

Securité Sociale 211,00 

 
 

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? 
 

Não.  Nós assinamos um contrato ao chegarmos que já determinava o tempo que 

ficaríamos.  

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
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O quarto tinha uma qualidade razoável. Porém, a cozinha estava sempre impossível de ser 
utilizada devido à sujeira. Eu comprei uma panela elétrica e cozinhava dentro do quarto 
para não ter que ir à cozinha. Outro problema da residência também eram as máquinas de 
lavar roupa e de secar. Eles disponibilizavam uma quantidade extremamente baixa para a 
demanda e, além disso, nunca funcionavam todas. Sempre tinha alguma quebrada. 
Inúmeras vezes tive que secar as roupas com o secador.  
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
 
A residência não era próxima ao meu campus, no Bron. Para ir até a faculdade demorava 
no mínimo uma hora com o transporte público. Os lugares de interesse como 
supermercados ou centro comercial também eram distantes. O lado bom é que possuía um 
“funiculaire” próximo, mais ou menos 8 minutos de caminhada e os pontos de ônibus eram 
em frente à residência. 
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? (X) Sim   Não (.....)\ 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
 
Os pagamentos quando chegamos no primeiro dia poderiam ser em dinheiro, cartão de 
crédito ou vtm. 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
 
Ao chegar em Lyon em setembro enfrentei calor e sol, ao longo dos meses o clima foi 
mudando dando lugar ao frio e aos dias mais nublados. Estava frio porém não um clima 
insuportável, na maioria do tempo, a temperatura oscilava entre -3 e 8 graus. Sendo o dia 
mais frio que peguei -6. 
 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
 
Aconselho levar roupas e calor para os dois primeiros meses e creio ser melhor deixar para 
comprar no lugar de destino as roupas de inverno. O preço será mais baixo e as roupas 
esquentarão mais.  
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
 
Possuía seguro saúde pelo meu convênio médico, Unimed.  
 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
 

Em nenhum momento fiz uso do seguro saúde. 

 

Parte VII – Custos (Aproximado) 
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Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

831,60 95,20 165,00 918,00 748,00 17,000 
 

 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
 
A experiência pessoal é incrível, cresci muito como pessoa. 
No quesito acadêmico desenvolvi muito o meu francês e também aprendi. 
No quesito profissional agora sinto que tenho uma postura mais firme e que estou pronta 
para enfrentar as concorrências no mercado de trabalho. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
 
Aconselho as pessoas a irem com a mente aberta, pronta para encarar os desafios e os 
problemas. Tendo uma postura positiva, as dificuldades enfrentadas não os impedirá de ter 
uma experiência enriquecedora. Os franceses são grossos, indiferentes à presença de 
estrangeiros, por isso há necessidade de saber se expressar para poder se impor face 
essas situações. Com isso, recomendo também que os alunos também mantenham contato 
constante com a língua francesa para que voltem compreendendo bem a mesma. 
 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 


