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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Carolina Mantovani Paiva Pulice 

No. USP 8950300 Curso ECA:Jornalismo 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade:Université Lumière Lyon 2 

Curso: journalisme 

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

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Lecture Critique de l’Actualité 

 Analyses du Discours 

 Version 

 SLM 

 Intro a l’Anthropologie: unité l’homme et diversité cultures 

  

  

  

  

 

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

Em todas as disciplinas tive dificuldade em me comunicar com os professores (devido ao idioma).  

Version: encontrar as palavras e expressões certas para fazer uma tradução foi um ótimo desafio. 

Lecture Critique de l’Actualité: foi bom entender como funciona a política internacional e 
econômica através da ótica francesa. 

Intro a l’Anthropologie: como era uma disciplina de primeiro ano, consegui absrover muito do 
conteúdo e participar bastante das aulas. 

Analyses du Discours: não participei dos debates em aulas porque não tinha um bom nível de 
francês. Isso foi muito furstante. 

SLM: ótimas aulas. 

 

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)? 
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Sim. Não tive auxílio. 

 

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

Sim, pois tive uma boa distribuição de aulas e consegui acompanhar todas sem me cansar ou 
deixar de fazer as tarefas. 

 

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

Sim 

 

 

6) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 
necessárias. 

( X ) Testes/provas                        (  X ) Trabalhos em classe 

( X ) 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? 

(   ) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 

(   ) Palestras/conferencias de professores convidados 

( 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? ( X  ) Sim      (      ) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. Não tinha um nível bom suficiente para 
acompanh 

 

10) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 

Equivalente, em seus defeitos e qualidades. Porém, lá os alunos são muito mais dedicados. 

 

Parte II - Integração 

1) Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? 



 

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRInt) 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Prédio Central 
Cidade Universitária. 05508-020. São Paulo/SP. Brasil 
www.eca.usp.br/crint | crint-eca@usp.br | incoming.eca@usp.br 
Fone: +55 11 3091-4478 

 

(    ) Sim    (   X  ) Não 

 

Se a resposta for afirmativa, responda: 

a) Quem as organizou? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

b) Como foram?  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

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? 

Boa. Sim 

 

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

Não. 

 

 

Parte III – Documentação  

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

Não. Leve cópias de tudo! 

 

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

Tirei um visto de estudante aqui em São Paulo, e fui registrada na universidade (paguei uma taxa 
de R$ 800,00). 

 

3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
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Documento Valor da taxa 

Seguro Habitação R$ 320,00 

Responsabilité Civile R$ 90,00 

Seguro Saúde R$ 800,00 

  

 

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? 

Ótima 

 

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

Sim 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Tive a opção de pagar mensalmente, mas preferi pagar tudo de uma vez só. 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Verão muito quente e outono muito frio. 

 

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

Todos, mas poucas roupas. Se não tiver roupa de frio, eixe para comprar lá, porque é mais barato. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Precisei comprar. Contratei o seguro Intercare. Recomendo. 
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2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 

Sim, pois tive uma alergia na pele. Fui muito bem atendida. 

 

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$ 

2.500 1.100 100,00 100,00  250,00 + 
800,00 

20.000,00 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio:3,42 

 

Conclusão 

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

Incrível. Recomendo a todos que tiverem a oportunidade. 

 

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

Estudo ao máximo o idioma. 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 


