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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome: Eduardo Marcondes  

No. USP 6806782    Curso ECA: Com. Social – Publicidade e Propaganda 

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade:CELSA Sorbonne Paris IV 

Curso: Master 1 – Marketing et Publicité 

Período: Setembro 2011 – Junho 2012 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Estudos quantitativos 

 Gestão financeira 

 Marketing estratégico 

 Publicidade e criação publicitária 

 Marketing Internacional 

 Enquete aplicada 

 Língua francesa 

  

  

 
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)? 
_Não houve nenhuma alteração. Me matriculei no ano/curso que eu escolhi e fiz as matérias 
correspondentes 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
_Não exatamente. Fiz muitas disciplinas acreditando que todas eram obrigatórias, não ficou muito 
claro para mim que apenas uma parcela delas era avaliada e acreditava que eu precisava fazer 
todas a fim de poder fazer o estágio no semestre seguinte. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
_Sim, os professores eram excelentes, atualizados e cumpriram com o cronograma e título da 
disciplina 
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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. 

(    ) Monografia em grupo ao final do período. 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

 

6) 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): _________________________________________________________ 

 
7) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 

[ X ] Biblioteca    [  ] Restaurantes/ Lanchonetes 

[ X ] Computadores   [  ] Centro Esportivo 

[ X ] Alojamento    [  ] Tutor 

[ X ] Outras: _Feira de recrutamento organizada pela faculdade__________________ 

 

8) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (  X  ) Sim      (      ) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. _Nas primeiras semanas de aula foi 

complicado pois grande parte dos professores somente falam e, naturalmente, de forma rápida. 

Mas me adaptei ‘rapidamente’. 

 
9) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 
_Equivalente. O curso é melhor no nível de marketing e mais atualizado. Mas a base teórica 

humanística da ECA é melhor. A base teórica é menos priorizada pois sendo o 3º ano de estudos 

da classe, eles já tiveram as disciplinas humanísticas. 

 

 

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 escritório de relações internacionais da Sorbonne Paris IV_____________________________ 

 
b) Como foram?  
_Mais instrutivas que qualquer coisa. Ajudavam a explicar as burocracias necessárias em relação 

a universidade e a estadia na França_________________________________________________ 
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2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
_Na faculdade mais contato com estudantes nativos.____________________________________ 

 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
_A maioria absoluta sim. Se não estivessem disponíveis deixavam contato via 

email._________________________________________________________________________ 

 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
_Nenhum problema, mas acho interessante informar quais os processos são necessários. É 

complicado buscar esse tipo de informação antes de chegar lá, podendo ficar complicado em cima 

da hora. 

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

Documento Valor da taxa 

Carteira de estudante/ Seguro social 200 euros/ano 

  

  

 
 

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, no mínimo 1 ano. 

 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
_Conforto e facilidade excelentes. Limpeza mediana/fraca. 

 

c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
_Não necessariamente, mas o mêtro era super pratico, não tinha problemas relacionado a isso em 

Paris. 

 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? (  X  ) Sim   Não (.....)\ 
a) De que maneira os pagamentos foram realizados? 
_Via cartão Visa Travel Money e em espécie. 



 

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 

 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
_Frio de -12°C. 

 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
_No mínimo um casaco forte e várias roupas finas para fazer ‘camadas’. Mas aconselho a compra 

lá, caso não possuir, por ser muito mais barato. 

 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
_Precisei me assegurar no seguro social francês na minha matrícula. 

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

 

Parte VII – Custos (Aproximado) 

 
 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

R$ 
 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

1250/mes 80/mes 600/mes  500/ano (não calculei) 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
_Excelente. Você cresce muito aprendendo um cultura diferente da sua. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
_Aprendam francês antecipadamente e pesquisem os benefícios/possibilidades para estudantes e 
estrangeiros na França. 
 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


