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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome: Dafne Borges Gomide dos Santos  

No. USP 6440711 Curso ECA: Relações Públicas 

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade:Université Lumière Lyon 2 

Curso: História da Arte,  

Período: 2011/2012 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Art Contemporain 

 Littérature et images 1 

 Structures sociales contemporaines 

 Histoire de la photographie 1  

 Problèmes sociaux, problèmatisations sociologiques  

 Art médièval 

 Urbanisme et art public  

 Economic analysis 

 Economie publique  

 Communication et politique  

 
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 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim, as disciplinas foram suficientes para observar a experiência acadêmica na França.  
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
Sim, porque possuíam um bom conteúdo teórico. 
 
5) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 

necessárias. 

(X) Testes/provas 
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(    ) Trabalhos em classe 

(X) Monografia individual aofinal do período. 

(    ) Monografia em grupo ao final do período. 

(    )Outras (especifique): Seminário  

 

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 

[X] 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. 

Dificuldade de redigir no idioma do país no primeiro semestre do intercâmbio 

 
9) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 
Equivalente, o curso pecava em alguns aspectos, como pouca discussão em sala de aula, o que 
não ocorre na ECA, já que os alunos têm mais oportunidades de dialogar com o professor sobre o 
conteúdo. 

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? 
Departamento de Relações Internacionais da Universidade 

 
b) Como foram?  
Viagens, coquetel de recepção e visitas a locais da cidade 

 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
Ambos 
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Os professores eram abertos a resolver as dúvidas dos alunos  
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Parte III – Documentação  

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

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

Documento Valor da taxa 

Securité sociale 200 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? 
Sim, como peguei Studio fui obrigada a ficar um ano 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Muito bom  
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Sim , próximo ao centro histórico da cidade e a m dos campus da faculdade  
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? (    ) Sim   Não (X)\ 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
Dinheiro ou cartão 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
Muito calor no verão e muito frio no inverno  

 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Levar algumas roupas de inverno normalmente usadas no Brasil e comprar casacos para nevee 
muito frio no país. 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 
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1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Sim, não me lembro 
 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
Sim, e não tive nenhum problema no atendimento  

 

Parte VII – Custos (Aproximado) 

 
 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

250 
euros 

26,50 
euros/mês 

100 
euros/mês 

250 euros 
depósito 

200 euros o 
ano  

12000 euros 

 

 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
Foi uma experiência muito enriquecedora no sentido do conhecimento de outra cultura e língua, 
além da experiência acadêmica em outro país.  
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Se dedicarem mais ao aprendizado da língua. 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 


