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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 
 
Nome: Alessandra Campos de Oliveira Haritçalde  
No. USP 6440350   Curso ECA: Relações Públicas 
 

Dados do Intercâmbio 
 
Universidade:Université Stendhal Grenoble II 
Curso: Comunicação 
Período:  (   )1º Semestre de ____   (  X ) 2º Semestre de 2012    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 
1) Disciplinas cursadas: 

 Socio-économie d’internet 

 Culture Graphique 

 Médias numériques: acteurs, dispositifs, stratégies et publics 

 SPORT: natation 

 Grammaire française 

 Pratique de la langue Française 

  

  

 
2) Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Por quê? Houve algum tipo de auxílio 
por parte da universidade a esse respeito (Academic Advisor)? 
Não consegui me matricular nas disciplinas que queria. Quando realizei o processo seletivo do 
intercâmbio, priorizei Grenoble por ser a Universidade que tinha mais disciplinas que interessavam 
para o meu TCC, essas vistas no site. Após passar no processo seletivo, a Universidade mandou 
um email pedindo para que eu alterasse as disciplinas escolhidas porque eu não poderia cursar 
boa parte delas, e enviaram um documento com os nomes daquelas que eu poderia cursar. 
Apesar de grande parte das matérias que escolhi terem sido cortadas, ainda tinham algumas de 
meu interesse. Ao chegar em Grenoble, fizeram uma reunião com todos os alunos e disseram que 
só poderíamos escolher determinadas disciplinas que estariam disponíveis nos painéis perto da 
sala de RI. A maioria das matérias do documento enviado anteriormente não estava mais nas 
disciplinas disponíveis no painel, portanto não havia mais matéria que fosse interessante para o 
meu TCC, escolhi outras que pareciam interessantes. 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
Gostaria de ter cursado mais disciplinas, porém tinham pouquíssimas opções interessantes 
disponíveis para os alunos de intercâmbio. A maioria das matérias disponíveis era igual às que 
tivemos no Brasil. Como só falta o TCC para eu terminar a faculdade, estava interessada em 
disciplinas mais específicas, com assuntos que não foram abordados na ECA ou na USP. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
Não. Exceto os cursos de “grammaire française” e “pratique de la langue française”, nenhum outro 
curso correspondeu às minhas expectativas. Nenhum curso tinha bibliografia e textos para 
acompanhar a aula. A professora da matéria “socio-économie d’internet” era fraquíssima, 
justamente a matéria que mais me interessava. A matéria “médias numeriques” não era fraca, 
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porém o assunto era completamente diferente do que eu imaginava, foi uma disciplina 
extremamente difícil de acompanhar pela barreira linguística. Já “Culture Graphique” foi uma 
matéria interessante, porém percebi depois de algumas semanas que o conteúdo era semelhante 
a outra matéria que já cursei na ECA. 
 
5) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 
necessárias. 
(X) Testes/provas                        (    ) Trabalhos em classe 
(X) Monografia individual ao final 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? 
(X) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 
(   ) Palestras/conferencias de professores convidados 
(   ) 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   (    )  Tutor 
(    ) Outras: 
 
8) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (X) Sim      (      ) Não 
Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. Tive dificuldades na disciplina “médias 
numeriques”. Os termos utilizados na aula eram mais rebuscados, mas não era sempre. Tive 
dificuldades também para realizar a prova oral da disciplina “Socio-économie d’internet”. Apesar 
de saber as respostas, não conseguia me expressar. 
 
9) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 
Considero pior. Acredito que tive azar de escolher disciplinas que não correspondiam às minhas 
expectativas, pois tenho amigos que fizeram o mesmo intercâmbio e não tiveram experiências 
ruins como as minhas. Na ECA temos que ir toda aula com o material preparado e há bastante 
abertura para diálogo. Na Stendhal dificilmente era possível saber o tema da aula previamente, 
boa parte dos professores sequer dava o programa do semestre (exceto as matérias de língua 
francesa). 
 

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? 
Uma associação chamada InteGRE. É formada por alunos franceses e alguns estrangeiros que 
acolhem os novos intercambistas. 
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b) Como foram?  
Foram muito bem organizadas e receptivas, fizeram excursões pela cidade, pela Universidade, 
tiveram festas, foi importante para conhecer outras pessoas. 
 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
Tive muito mais contato com estudantes brasileiros. Coincidentemente o prédio em que morei na 
residência estudantil tinha bastante brasileiro. Descobri que o Brasil tem um programa muito forte 
com as faculdades de engenharia de Grenoble. 
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
O professor de língua francesa era extremamente aberto com os alunos, muito dedicado e 
preocupado. Todos os professores eram acessíveis fora de aula, porém uns eram mais fácil de 
encontrar que outros, e não eram todos que eram receptivos com os alunos. 
 
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não precisei tirar visto pois possuo cidadania francesa. 
 
2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
Não. 
 
3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

Seguro Aprox. R$ 550 

  

  

  

 
 

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 citaram se havia necessidade ou não, pois a própria Universidade que arranjou a moradia. 
Como o intercâmbio era de um ano, eu teria o alojamento disponível por um ano. Fui embora em 
um semestre, portanto tive que dar aviso prévio de um mês antes de sair. 
 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
O quarto tinha 12m² e era um pouco encardido por causa de moradores anteriores, mas era muito 
bem localizado e aconchegante. O banheiro era no quarto e era bem grande, já a cozinha era 
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compartilhada e tinha 8 bocas de fogão e duas pias. As 8 bocas nunca funcionavam, sempre tinha 
uma ou duas apenas e a cozinha costumava estar meio suja, mas não porque a faxineira não 
limpava, mas porque os moradores não limpavam o que sujavam quando cozinhavam. Também 
havia uma sala de estudos. Não tinha elevador e eu morava no último andar (4º), isso foi um 
problema na chegada e na saída por causa das malas. 
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
O alojamento era 5 minutos da Universidade e 15 minutos do centro. Grenoble é uma cidade 
pequena e muito fácil de se locomover. 
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (X) Sim   Não (.....), de 300 euros. 
 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
Foram realizados ou em dinheiro ou em cartão, na secretaria da residência. 
 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
Cheguei no final de agosto, portanto estava bem calor. Grenoble é uma cidade cercada de 
montanhas, portanto não há vento, o que tornou o calor quase insuportável. Não comprei 
ventilador porque logo veio o outono que esfriou o tempo consideravelmente. Quando chegou o 
inverno a cidade ficou muito gelada, cheia de neve. Pelo mesmo motivo das montanhas em volta, 
todo o frio que vem das montanhas se acumula na cidade, fazendo de Grenoble uma das cidades 
mais geladas da França. Por causa das montanhas, Grenoble se torna uma cidade turística no 
inverno, então há bastante gente nas ruas e nas estações de ski. Todos que moram em Grenoble 
praticam esportes de inverno. Porém o frio você só passa ao ar livre, não só todos os ambientes 
como os transportes públicos são climatizados. 
 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Pouca roupa de verão (pois usaria no máximo três semanas), calças e blusas que possam ser 
usadas tanto no outono quanto no inverno. Os casacos pesados de inverno, segunda pele, meias 
grossas, luvas e botas, valem mais a pena comprar na Europa do que levar do Brasil, pois no 
Brasil serão bem mais caros e menos eficientes dos que os vendidos na Europa, fora o espaço na 
mala. 
 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Eu possuía seguro-saúde somente para os dois primeiros meses de viagem. A Universidade 
obrigou a fazer o seguro social da França, que tem duração de um ano. A Universidade prefere 
que você faça o seguro social francês, mas se a pessoa já tiver um outro particular que cubra todo 
o período de intercâmbio, ela aceita. Vale a pena conferir o valor do seguro social comparado com 
o particular para ver se é melhor fazer um do Brasil ou o de lá. 
 
2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
Sim, uma vez. Fui ao hospital universitário por causa de uma inflamação no pé. Achei que seria 
atendida no momento em que cheguei ao hospital, mas percebi que a burocracia não permitiria 
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isso. Se a pessoa está doente, ela primeiro marca um horário e depois comparece no horário 
indicado para receber o atendimento. Fui atendida, portanto, somente dois dias depois que 
compareci por causa do problema. O atendimento foi razoável, não fizeram nenhum exame mas 
me passaram uma receita para o anti-inflamatório. 
 

 

Parte VII – Custos 

 
 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas escolares/ 
Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

(Com 
auxílio 
CAF) 

Aprox.. 
510*4 

Aprox. 70*4 Aprox. 
400*4 

Aluguel bicicleta 
(135)/conta de 

celular(135*4)/carte 
jeune SNCF(135) 

Aprox. 550 Aprox. 4.100 por 
4 meses (sem 

viagens/compras 
em geral) 

*euro = R$ 2,7 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
Posso dizer que a experiência pessoal foi incrível, algo que eu nunca tinha vivenciado antes e que 
aconselho todos a fazerem. Eu nunca havia viajado antes e essa foi a oportunidade para conhecer 
diversas culturas, lugares e pessoas que jamais teria conhecido se não fosse o intercâmbio. Por 
motivos já citados, infelizmente não tive a melhor experiência acadêmica, exceto pelo professor de 
gramática e língua francesa, que foi um dos melhores professores que já tive na vida. Como 
economizei por 3 anos, não trabalhei na França, mas mesmo que quisesse, não tinha muita 
oportunidade de emprego em Grenoble. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Para ter cuidado na escolha da residência. Apesar de ser a Universidade que escolhe, você 
entrega uma lista com os 3 alojamentos de sua preferência. Tive sorte de cair em uma das 
melhores, mas conheci pessoas que moraram em lugares de muito difícil acesso (na montanha), 
sem banheiro e sem espaço. Não deixe de viver a experiência de morar em uma residência 
Universitária para morar sozinho em um apartamento, a residência traz experiências incríveis. Vá 
apenas com uma mala de 32kg, pois na volta com certeza você levará mais uma. Viaje o máximo 
de lugares que puder. Interaja com estrangeiros e franceses em sala de aula. Converse com o 
professor, se apresente e demonstre interesse, isso ajudará no decorrer das aulas. Caso precise 
retornar para o Brasil antes de realizar os exames finais, converse individualmente com os 
professores com certa antecedência (tive o azar que muitos não adiantarem os exames). 
Aproveite o espaço da Universidade, e alugue uma bicicleta. Tente não ficar somente com 
brasileiros, se arrisque tentando conversar com pessoas de outros países. 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


