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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Cleyton Vilarino dos Santos  

No. USP 6805457   Curso ECA: Jornalismo 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Grenoble Stendhal-3 

Curso: Comunicação 

Período: (  )1º Semestre de 201_   (X) 2º Semestre de 2012    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Pratique de la langue Francaise 

 Grammaire française 

 Les régimes arabes contemporains (2 ECTS) 

 Economie et politique de la communication (4 ECTS) 

 SPORT : natation 

  

  

  

  

 

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

Em Práticas da Língua Francesa o curso abordou o uso coloquial da língua a partir de debates e 
apresentações orais sobre problemas sociais relacionados à França. Ao final do curso, foi 
apresentado um texto sobre um dos temas abordados durante o curso que foram desde o 
casamento homossexual debatido no Congresso até a legalização de drogas dentro da zona do 
Euro e a legislação proibitiva na França. 

Gramática Francesa abordou as estruturas formais da língua explicando a sua origem histórica e 
social de forma a contextualizar determinadas expressões e usos do Francês formal. 

Regimes árabes contemporâneos abordou os problemas gerados pela colonização nos países 
árabes e o impacto na formação dos regimes totalitários atuais e na formação de minorias étnicas. 
Devido ao contexto da época, também debateu-se muito a primavera árabe durante as aulas e ao 
final do curso foi proposto uma monografia, na qual dissertei sobre o papel da Al Jazeera na 
formação da identidade árabe,. Tentando unir meus conhecimentos de comunicação aqui do 
Brasil com os conhecimentos adquiridos na disciplina cursada. 
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Economia e Política da Comunicação abordou os diversos modelos de negócio da comunicação e 
as questões de mercado para valoração da cultura e da informação, problematizando o contexto 
das novas mídias na criação de novos desafios para a indústria cultural. 

 

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)? 

Não consegui me matricular em todas as disciplinas que queria pois algumas só teriam 
oferecimento no semestre seguinte. Como o semestre que cursei era o primeiro do ano letivo, a 
grande parte das disciplinas de comunicação eram mais básicas, me levando a optar por 
disciplinas de outras unidades. Neste processo de escolha eu tive total apoio do bureau de 
relações internacionais da universidade. 

 

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

Sim. Inicialmente me matriculei em oito disciplinas, mas anulei as outras pois a carga horária na 
universidade é mais intensa que a da USP e eu ainda teria que lidar com outras 
responsabilidades, como cuidar de casa, por exemplo. 

 

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

Quase todas, exceto a de Política e Economia da Comunicação, que eu achei que fosse ter um 
visão mais relacionada às políticas públicas da comunicação e não do mercado da comunicação, 
já explorado na ECA. 

 

 

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? 

(  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 

(  X  ) Computadores   (  X  )  Centro Esportivo 

(   X ) Alojamento   (    )  Tutor 

(    ) Outras: 

 

9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (   X  ) Sim      (      ) Não 
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Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. Em alguns momentos tive dificuldade, 
mas nada que pudesse atrapalhar meu rendimento. Os problemas eram mais relacionados a 
vocabulário técnico ou muito específico. 

 

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

Pior, pois o medo da universidade é muito mais focado na transmissão de conhecimento e não da 
geração do conhecimento. A estrutura hierarquizada entre professor e aluno típica das 
universidades francesas (questionei colegas sobre a forma como as aulas se organizavam ) não 
propiciava um debate sobre os temas abordados, mas uma explicação unilateral e unidirecional 
sobre os assuntos abordados em sala de aula. 

 

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? 

Não ficou claro que organizou a recepção, mas pareceu ser algo organizado pelo setor de 
relações internacionais com o envolvimento das entidades acadêmicas , que se apresentaram 
uma a uma em diversas atividades. 

 

b) Como foram?  

Foram organizadas palestras para apresentara estrutura da universidade, festas para a integração 
entre os estudantes e apresentação das entidades em eventos específicos, como um pique nique 
para apresentar o grupo de teatro e uma feira de esportes para apresentar as os grupos de 
esportivos. 

 

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

Procurei não me restringir, tive contato com estrangeiros e nativos, mas acabei fazendo mais 
amizade com estudantes do leste europeu e Alemanha, também intercambistas. 

 

 

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

Os professores foram acessíveis na medida do possível· 

 

Parte III – Documentação  

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

Nenhum problema, apenas a burocracia típica. A dica é a mesma para o processo do intercâmbio 
como um todo: paciência e perseverança. 

 



 

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 

 

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

Não precisei fazer nenhum tipo de registro pois meu visto era para menos de um ano. 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha - 

Carteirinha da natação 20,00 Euros 
(reembolsados ao final 

do curso) 

Seguro 15,00 Euros 

  

 

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(  X ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

        ( X ) 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? 

O alojamento que eu fiquei (Gabriel Fauré) era mais antigo, e tinha algumas instalações mais 
precarizadas, como o piso do quarto que estava se soltando e algumas cozinhas que estavam 
com fogão elétrico quebrado, sendo necessário usar a de outros andares.  

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

Era dentro do campus, gastava 5 minutos a pé até a aula. 

 

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

a) De que maneira os pagamentos foram realizados? 

Pagava em dinheiro ou cartão de débito. 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
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Peguei o final do verão, com muito calor, outono com frio suportável e o inverno com neve e -
10ºC.  

 

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

Para o período que fiquei (agosto a janeiro) aconselho levar roupas de calor para dois meses e de 
muito frio (-10ºC) para os outros três meses. Botas com solas boas são necessárias, pois neve 
escorrega. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

 

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

Precisei usar, mas não tive problemas. 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? Mérito acadêmico da vice reitoria de relações internacionais. 

 

Moradia 

R$ 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 

R$ 

2600 400 2000 850 1000 6850 

 

Conclusão 

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

Considero meu intercâmbio transformador e não conseguiria expressar em palavras. Não posso 
dizer que eu tive um experiência acadêmica, ou pessoal ou profissional. Mas um profusão de 
experiências em uma mistura de situações que tive de enfrentar que só colaboraram para o meu 
amadurecimento. 

 

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

Estar aberto a novas experiências e disposto a enfrentar todo o tipo de perrengue. Intercâmbio é 
muita alegria, muito estudo, muita festa, mas se não tiver perrengue, não é intercâmbio. 
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3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 


