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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Dariane Lima Arantes 

No. USP 6806701   Curso ECA: Comunicação Social com Habilitação em Relações Públicas 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Université Lumière Lyon 2 

Curso: Psicologia e Ciências Sociais 

Período: ( X )1º Semestre de 2013   (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Psychologie sociale   

 

Introduction à analyse politique 

 Antrophologie culturelle 

 Atelier de Conversations 

  

  

  

  

  

 

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

 

Na disciplina Psychologie sociale, o conteúdo do programa de curso abrangeu o estudo dos Grupos Sociais: 

- a conceituação de grupo 

- as relações entre os grupos 

- sentimentos –conscientes e inconscientes) 

- classificação de grupos sociais 

- representações sociais 

- os níveis de análise 

- processos cognitivos 

- conceitos e formação dos estereótipos  

- estudo do preconceito social.   
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Na disciplina Introduction à analyse politique, os principais conteúdos abordados foram: 

- Fundamentos do poder e violência simbólica 

- Capital econômico e capital cultural 

- Conceitos de legalidade e legitimidade 

- Tipos de dominação 

- Conceito social e organização política 

- Teorias estudadas aplicadas ao modelo de Estado moderno 

- Política, democracia e o conceito de comportamento eleitoral 

 

Na disciplina Antrophologie culturelle: 

- Conceito de cultura 

- Dinâmica das sociedades 

- Conceito sociedade: corrente evolucionista  

- Função e estrutura social 

- Antropologia e interdisciplinaridade 

- Conceito em Descartes:o corpo como máquina 

- Piaget e a classificação do corpo/mente em 4 níveis 

- Grupos sociais 

- Antropologia estrutural 

- Cultura e identidade 

 

Na disciplina Atelier de Conversations, a proposta era auxiliar alunos franceses que se interessavam em 
aprender o idioma e a cultura do Brasil e de igual modo, as atividades também proporcionavam uma 
reciprocidade no aprimoramento do idioma e cultura local. 

 

Acredito que as principais dificuldades e desafios, tenham sido o fato de cursar disciplinas que não 
eram da minha área de conhecimento, precisei me familiarizar a uma nova concepção teórica e me 
aprofundar em conceitos que conhecia de modo superficial.  

 

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)? 

Sim, consegui me matricular nas disciplinas que escolhi. A equipe de Relações Internacionais  auxiliou no 
sentido de explicar e acompanhar o processo para a efetivação das matrículas. 

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

Como optei por matérias que não eram da minha área de conhecimento e levando em conta que as aulas 
eram ministradas em francês o que exigia uma dedicação um pouco maior, creio que sim, a escolha de 
quatro disciplinas foi adequada a minha condição.  

 

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

De maneira geral, correspondeu sim. Minha intenção era ter uma base teórica de outras áreas do 
conhecimento que complementassem a minha e, durante as aulas, o conteúdo proposto me permitia refletir 
e fazer várias associações com minha área de formação, relações públicas. Contudo, por terem sido aulas 
teóricas, acredito que a duração (1h45) dificultava o aprofundamento maior dos assuntos.   
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6) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 
necessárias. 

(  X ) Testes/provas                        (    ) Trabalhos em classe 

(    ) 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? 

( X ) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 

(   ) Palestras/conferencias de professores convidados 

(   ) 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 

(    ) Computadores   (    )  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? 

Considero bem inferior a qualidade dos curso da ECA. O calendário era letivo era bastante curto (as aulas 
começavam em fevereiro e acabaram no fim de abril, sendo os testes aplicados no fim de maio) o que na 
minha opinião, fazia com que o conteúdo do curso fosse bastante superficial. As aulas teóricas possuíam 
1h45 de duração, o que achava muito pouco, comparando com as aulas da ECA. As avaliações no meu 
ponto de vista, eram ineficazes, para os cursos teóricos, havia apenas uma avaliação contemplando todo o 
conteúdo do semestre, o que para mim, prejudica a avaliação do conhecimento geral adquirido pelo aluno 
sobre a disciplina. 

 

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? 

O programa Alter Ego, que integrava a equipe de Comissão de Relações Internacionais. 
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b) Como foram?  

Foram realizadas diversas excursões durante o semestre, como: visitas a museus, passeios a cidades 
próximas e festas temáticas. 

 

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

O contato maior foi com estudantes estrangeiros. Percebi durante o período do intercâmbio pouca 
receptividade por parte dos estudantes franceses, eram solicitos, contudo distantes. Assim, acabei por 
estreitar laços com colegas estrangeiros. 

3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 

Sim. Os professores eram acessíveis durante as aulas, respondendo as dúvidas sobre o conteúdo, 
avaliações e indicando bibliografias, porém, dificilmente respondiam e-mails. 

Parte III – Documentação  

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

Não tive problemas em relação ao visto. 

 

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

Sim. Foi necessário me apresentar ao setor de imigração, o OFII. Tive um prazo relativamente grande, 
cerca de 4 meses. O processo foi simples, preenchi o documento padrão indicado no site,  e enviei à 
Comissão de Relações Internacionais, então, recebi uma correspondência do OFII agendando a entrega da 
documentação e uma consulta médica. Compareci no dia marcado, realizei a consulta e entreguei a 
documentação exigida: formulário do OFII, cópia do visto, do passaporte, 2 fotos e a taxa de cerca de 50 
euros. Imediatamente recebi a certificação. 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Carterinha de estudante - 

  

  

  

 

 

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? 
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Sim, no contrato me comprometia a ficar no alojamento até o fim do intercâmbio.  

 

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

O quarto era confortável, contudo a condição de banheiros e cozinhas  (que eram compartilhados) eram 
bastante precárias, causando bastante desconforto. A equipe da administração do alojamento tinha 
pouquíssima boa vontade para realizar os atendimentos em relação aos serviços prestados, sendo algumas 
vezes até mal educados. Quanto às facilidades, a residência possuía sala de esportes, sala de informática e 
realizava alguns cursos de dança e esportes. 

 

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

 

A Residência tinha uma ótima localização ficando próxima a praticamente tudo na cidade, graças a 
facilidade do transporte público. A universidade tinha dois campi, a Residência ficava perto do campus 
principal e distante cerca de 1h do outro campus. 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Os pagamentos foram realizados diretamente na secretaria de atendimento da Residência Estudantil. 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

 

Como fui em janeiro, cheguei no inverno, com temperaturas bem rigorosas para o padrão de nosso pais, 
ficando muitas vezes abaixo de zero. Em abril, com a chegada da primavera, as temperaturas ficaram mais 
amenas, cerca de 15 graus e a partir de junho, com o verão, o clima ficou bastante quente, cerca de 30 
graus. 

 

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

 

Como é um período que passa por duas transições de estações, aconselho tipos de roupas variados. Para 
o começo do intercambio, casacos quentes e pesados, cachecóis, luvas. Para a primavera casacos e blusas 
mais leves, cardigans, lenços. Para o verão, shorts, saias, vestidos e blusinhas leves. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

Precisei comprar para a viagem. 

 

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

Não precisei usar o seguro. 

 

Parte VII – Custos 
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1) Você recebeu algum tipo de Bolsa de Estudos para realizar seu intercâmbio? (X )Sim  (  )Não 

    Se sim, qual? Além da bolsa de mérito acadêmico proporcionada pela USP, recebi o auxílio moradia 
mensal do CAF. 

 

Moradia 

R$114,00 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 

R$ 

      

 

Conclusão 

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

 

Buscando um maior aprimoramento acadêmico, ao ingressar na universidade francesa, optei por disciplinas 

que não haviam na grade escolar do meu curso de comunicação no Brasil e, assim, escolhi matérias de 

diferentes campos do conhecimento dos quais sempre tive interesse e assim vi uma oportunidade para me 

aprofundar. 

Cursar matérias da psicologia, antropologia e ciências políticas, permitiu-me percorrer sobre campos do 

conhecimento tão essenciais para o entendimento de minha própria área de estudos, sendo a comunicação 

uma ciência transdisciplinar, que tem sua base teórica nas ciências sociais. 

 Creio que foi possível um aprofundamento em uma dimensão teórica, a partir do olhar de outros campos, já 

que agregar esses conhecimentos proporcionou-me adquirir subsídios para compreender elementos da 

minha própria ciência de estudos que antes me eram obscuros. 

Acho importante pontuar também a relevância do aprendizado em assistir aulas em outro idioma. É 

necessário um esforço muito maior para compreender as teorias a partir da interpretação e dos elementos 

linguísticos de outra língua. Sendo a França o berço de importantes teóricos das ciências sociais e também 

da comunicação, foi bastante enriquecedor também neste sentido. 

Sendo assim, julgo de extrema relevância o período universitário em Lyon. 

Como complemento da experiência universitária, o fato de estar estudando na Europa e por consequência, 

próxima de tantas riquezas históricas e culturais, me deu oportunidades de conhecer lugares interessantes. 

Das experiências em viagens, posso citar a visita ao Museu do Louvre, Musée de L’Armée, Musée 

Carnavalet em Paris, visita ao Coliseu e ruínas romanas, campo de concentração de Dachau próximo à 

Munique, visita a Viena, importante centro cultural, como lugares inesquecíveis que conheci. 

Desta forma, posso classificar as experiências e resultados do intercâmbio como imensuráveis, onde se 

torna algo complexo quantificar todo o aprendizado acadêmico e toda a riqueza de elementos que 

agregaram também a minha vida pessoal. Certamente minha vivência acadêmica ganhou um importante 
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diferencial que contribuirá para o meu desenvolvimento como teórica, profissional e também como ser 

humano. 

 

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

Aconselharia a cursar disciplinas de outros cursos além da própria área de conhecimento, pois, proporciona 
uma importante complementação a formação. Usufruir da programação cultural que a cidade proporciona. 
E, participar das excursões realizadas pelo Alter Ego que costumam ser sempre para lugares interessantes. 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 


