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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

 

Nome: Beatriz Ueda Okuda 

No. USP 9799234 Curso ECA: Turismo 

 

Dados do Intercâmbio 
 

Universidade: Università degli Studi di Roma - La Sapienza 

Curso: Scienze del Turismo 

Período: Ano Completo de 2019 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

▪ Lingua Italiana per Studenti Stranieri - A2  

▪ Lingua Inglese per le Professioni Turistiche 

▪ Creative Design Thinking 

▪ Clothes on Film  

▪ Psicologia Generale  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

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

 

Lingua Italiana per Studenti Stranieri - A2 - Curso básico de língua italiana. Dez aulas de curso 
intensivo, onde eram abordados diversos assuntos, relacionados à vida cotidiana e uma 
introdução de como são hábitos e costumes dos italianos. 

Lingua Inglese per le Professioni Turistiche - Curso básico da língua inglesa, que abordava 
desde gramática à interpretação de textos e vocabulário em contextos relacionados às profissões 
do turismo.  

Era interessante no sentido de abordar termos e vocabulário relacionados ao Turismo.  

Creative Design Thinking - Aborda temas da Filosofia e Arte, e aprofunda as temáticas relativas 
ao conceito de criatividade. Foi conduzida de forma simples e trazendo discussões interessantes. 
Um ponto positivo é que muitas das obras que eram citadas em aula poderiam facilmente ser 
visitadas por nós. 

Clothes on Film - Matéria que aborda temas de Artes, Filosofia e Cinema. Assistimos a filmes 
em aulas e discutimos figurinos, comportamento e tendências de forma criativa. 
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Psicologia Generale - O desafio para mim nesta matéria foi estudar termos e conceitos de 
psicologia em italiano. A matéria oferece uma noção básica dos conceitos de psicologia que são 
observados e estudados nas pessoas. 

 

 

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, e a comunicação com o escritório internacional foi boa, inclusive com uma funcionária que fala 
português. 

 

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

Sim, pois houve tempo o suficiente para adquirir novos conhecimentos, aprender um novo idioma, 
e também experiências, contato com pessoas de outros países e viagens. 

 

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

Sim, pois a descrição das matérias estavam de acordo com o que e como foram dadas. 

 

 

6) 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 ao final do período  (    ) Monografia em grupo ao final do período 

(  X )Outras (especifique): Seminários e resenhas 

 

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 

( X ) 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 

(    ) 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? 

Depende. Em relação à organização quanto à escolha de matérias, período letivo, locais onde eram 
ministradas as aulas, achei pior. Porém, quanto à autonomia dos alunos, que podem escolher 
assistir às aulas ou não, e matriculam-se somente para os testes finais, período de provas (em que 
pode-se escolher a data, dependendo da matéria), eu achei melhor. E quanto à  
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grade de Turismo, eu achei melhor em partes, pior em outras. Eles possuem oferta de aulas 
relacionadas à Geografia, política, direito, história da arte, antropologia e idiomas, o que eu 
considero muito importantes. Porém, a ECA oferece matérias ligadas a eventos, planejamento e 
trabalhos de campo, que a Sapienza não tem. 

 

 

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 departamento Student Exchange Office da Sapienza, e houveram eventos também promovidos 
em parceria com a ESN (Erasmus Students Network). 

 

b) Como foram?  

Foram bastante úteis, ajudaram com informações para a documentação, deram dicas básicas de 
como seria a vida em Roma,ofereceram city tours e mostraram como funciona a Universidade, por 
parte do escritório da Sapienza. 

Já a ESN promovia mais festas e eventos de integração para estudantes. 

 

 

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

Mais contato com estudantes estrangeiros. Senti que eles estavam mais abertos a conhecer 
pessoas novas e viver novas experiências. 

 

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

Os professores foram muito receptivos e acessíveis. Sempre responderam às questões e emails. 

 

4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em que 
estudou? 

Não senti isso para comigo. 

 

 

Parte III – Documentação  

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

Não houve nenhum problema. A dica que eu daria é fazer o codice fiscale no Brasil. É feito na hora, 
no Consulado Italiano, ele é utilizado lá para muitas coisas. 

 

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

Sim, eles exigem que tenhamos o permesso di soggiorno. A universidade, na semana de recepção 
dá informações de como é esse processo e te ajuda 

a preencher os documentos. A pasta com o formulário de pedido do permesso di soggiorno e os 
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documentos pedidos deve ser enviada no correio italiano, em até 8 dias depois da chegada ao 

país. O prazo é bastante apertado, então deve-se ficar atento à isso assim que chegar no país. 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha de estudante 0 

  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (  X ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     ( X )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Sim, o meu contrato era anual, podendo ser renovado. 

 

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

O apartamento em que morei era recém-reformado, então, confortável e novo, apesar de não ser 
muito grande. A maioria dos apartamentos de Roma são mais antigos e muitas vezes descuidados. 

 

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

Relativamente próximo, a universidade ficava a uns 30 minutos de distância. Havia um parque 
bastante grande vizinho ao prédio, e o bairro era bem servido de comércio. 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Através de transferência bancária ou dinheiro. 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

 

Frio nos meses de janeiro, fevereiro e março, bastante chuva em maio, e muito calor nos meses de 
junho, julho e agosto.No verão, a cidade é bem quente, e úmida.  

 

2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
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Todos tipos de roupa. Pois em um ano você enfrenta várias condições climáticas, só não enfrentei 
neve nem frio extremo lá. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Comprei para a viagem. GTA, e foi muito bom. 

 

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

Sim, utilizei algumas vezes, e o atendimento foi muito bom. 

 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? Bolsa da AUCANI 

 

Transporte 
para o país 
(passagens 
aéreas ida e 

volta) 
R$ 

Moradia 
(média de 

gastos 
por mês)  

 

R$ 

Transporte 
na cidade 
(média de 
gastos por 

mês) 

 R$ 

Alimentação 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras 
taxas 

Seguro-
Saúde  

 
 
 

R$ 

Total de 
gastos 

aproximado 
para o 

período 
R$ 

3620  1380 
(€300) 

95  

(€250 o 
valor anual)  

780 772  

(€168 visto 
e pr.sogg.) 

3000 40.000 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: €1 = R$4,6. 

 

 

Parte VIII – CRInt ECA/AUCANI 

1) Qual a sua avaliação em relação ao trabalho desenvolvido pela CRInt ECA/AUCANI (ex-VRERI) 
em relação a: divulgação dos programas, processo seletivo, atendimento pessoal, assistência 
prestada antes e durante o intercâmbio, etc.? 

Trabalho muito bem feito, boa divulgação, seleção, acompanhamento e assisência. 

 

2) Que sugestões você faria para que os serviços prestados pela CRInt ECA/ AUCANI (ex-VRERI) 
fossem aperfeiçoados? 

Acredito que todos os serviços tem sido muito satisfatórios. 

 

Conclusão 

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

Acredito que foi a melhor experiência que já tive. Muito crescimento, amadurecimento e 
aprendizado. Aprender um novo idioma, nova cultura, conhecer novas pessoas, viajar. É uma 
experiência muito enriquecedora. 
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2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 

Para irem com a mente aberta e dispostos a aprender e experimentar. 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 


