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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Amanda Pícaro Manara ____________________________________________________  

No. USP 8497288_________ Curso ECA: Jornalismo__________________________________ 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Comunicação Social_____ 

Curso: Jornalismo/ Relações Públicas_____________________________________________ 

Período: ( x  )1º Semestre de 2016   (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Ateliê de Jornalismo Televisivo 

 Comunicação Intercultural 

 Comunicação no Setor do Lazer e Turismo 

  

  

  

  

  

  

 

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

  Ateliê de Jornalismo Televisivo: O programa é muito bom, sendo um formato semelhante à 
matéria dada na ECA, mas com aulas muito melhores, separadas por modo de apresentação, 
enquadramento de câmera, manuseio da câmera, etc. São feitos diversos exercícios de 
apresentação em aula e no final do semestre é feita a gravação de um jornal inteiro, experiência 
muito boa para ter uma ideia de como é o dia a dia de um jornal televisivo. 

 Comunicação no Setor do Lazer e Turismo: Escolhi essa matéria por ser a única que 
apresentava alguma coisa de eventos no programa, mas na verdade não é falado quase nada de 
eventos. O conteúdo é bem voltado para a comunicação em algum estabelecimento turístico, 
como hoteis, restaurantes, resorts e etc. As aulas são boas e a professora também. Mesmo não 
sendo o meu foco, foi uma disciplina bem aproveitada.  

 Comunicação Intercultural: o programa da matéria é incrível, mas o professor é péssimo. 
No programa estão diversos assuntos como comunicação em situações de conflito, em grandes 
eventos internacionais, na crise de refugiados, etc. São quinze temas ao todo, mas só podem ser 
escolhidos 5 por toda a sala, mesmo que tenham mais de 5 grupos (ou seja, ele prefere trabalhos 
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repetidos, do que diversidade de temas). Como a disciplina é optativa para jornalismo, RP, e 
Publicadade, dependendo da maioria dos alunos da sala, não é possível se aprofundar em um 
assunto de seu interesse. Eu, por exemplo, estava interessada em alguns assuntos que eram 
mais voltados para o jornalismo, mas como tinham muitos publicitários na minha sala, nenhum 
desses assuntos foi escolhido para ser apresentado durante o semestre.       

 

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)? 

A matrícula foi um pouco complicada porque o site não especifica quais matérias estão 
disponíveis no semestre e quais não estão. No início, não consegui me matricular em duas que eu 
queria, pois não foram oferecidas. Depois, me deram um mês pra “regularizar” minha matrícula 
com as matérias definitivas.________________________________________________________ 

 

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

 Sim, eu tinha apenas dois dias de aula, de manhã e à noite, mas consegui fazer 15 ECTS 
e os trabalhos não foram pesados.___________________________________________________  

 

 

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

 Como explicado na questão 2, o conteúdo de Ateliê de Jornalismo Televisivo correspondeu 
bastante às expectativas, o de Comunicação no Setor do Lazer e Turismo correspondeu em 
partes, deixando a desejar somente a questão dos eventos e o conteúdo de Comunicação 
Intercultural deixou muito a desejar em relação ao programa apresentado.  

 

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  ( x ) 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   (    )  Centro Esportivo 

(    ) Alojamento   (    )  Tutor 
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(    ) 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? 

 Tomando por base as disciplinas que cursei, considero o curso melhor que o da ECA 

porque as matérias eram melhor lecionadas, com mais conteúdo e em relação à parte prática do 

jornalismo, a ESCS era muito melhor preparada em questão de equipamentos e estúdios.  

 

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 Grima – Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade Acadêmica.___________ 

 

b) Como foram?  

 Foi apenas uma recepção com todos os intercambistas, com apresentação de cada um e 
depois dos professores e algumas entidades da escola. Depois tiveram duas festas – uma da 
escola e uma da cidade para recepção dos intercambistas._______________________________  

 

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

 Com estudantes nativos, pois para os intercambistas eram oferecidas umas 5 ou 6 opções 
de disciplinas, lecionadas em inglês. Eu optei por cursar as disciplinas normais do curso, nas 
quais não tinham nenhum outro intercambista.   

 

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

 Sim, os meus professores foram acessíveis e compreensíveis com os intercambistas.  

 

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

 Um dos meus professores fez algumas piadinhas xenofóbicas durante as aulas e eu 
presenciei a própria moça do Gabinete de Relações Internacionais da faculdade sendo 
preconceituosa. Sobre as pessoas de Lisboa no geral, elas não são tão abertas e receptivas, mas 
não enfrentei preconceito em outras situações.   
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Parte III – Documentação  

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

 Não houve nenhum problema. Para Portugal eles pedem um comprovativo do lugar que 
você vai ficar lá. Pode ser uma reserva de hostel ou do apartamento que você vai ficar. 
Geralmente, essa é uma das últimas coisas que conseguimos para levar os documentos ao 
Consulado. Minha dica é que mesmo que você ainda não tenha esse comprovante, leve os 
documentos no Consulado. Eles demoram um tempinho para chamar para a entrevista, que pode 
ser aproveitado para procurar mais lugares e conseguir o comprovativo. Quando chamarem para 
a entrevista, eles irão pedir os documentos que estão faltando e é só levá-lo. (essa foi a minha 
experiência e deu super certo).   

 

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 

  

  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        ( x ) República   

(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     (   )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

      Não, eles foram super tranquilos em relação ao período de permanência. 

 

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

 Em relação à limpeza, era bem organizado mesmo considerando que moravam 13 

pessoas na casa. A limpeza uma vez por semana estava inclusa no preço do aluguel e todos 

cooperavam para manter a casa limpa durante a semana. O quarto era espaçoso e iluminado, a 

cozinha também, por isso considero que a casa era confortável para as minhas necessidades. E a 

localização era ótima, próximo a 3 linhas de metro, ao centro e a outros pontos de interesse.  
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c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 

   Era bem próximo a diversos pontos de interesse e também ficava próximo a três linhas de 
metro, então era muito fácil para ir à faculdade ou a outros pontos mais distantes.  

 

2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (    ) Sim   Não ( x ) 

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

         Em dinheiro.  

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Quando cheguei, no meio de fevereiro, peguei um período de frio, mas nada muito forte. A 
mínima chegava a uns 5, 6ºC. No meio de março as temperaturas já começaram a subir um 
pouco, em abril chove bastante mas não faz mais tanto frio . No final de maio já começa a 
esquentar bastante.   

 

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

Acho que não tem necessidade de levar casacos muito pesados, há sempre a 
possibilidade de comprar lá e o período de frio não é muito grande (para quem vai em fevereiro). 
Aconselho equilibrar a mala com roupas de calor e frio, porque os períodos de cada um são mais 
ou menos iguais._________________________________________________________________     

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

          Não tinha, comprei para a viagem.______________________________________________  

 

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

            Não usei._________________________________________________________________  

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? _______________________________________________________________ 

 

Transporte 
para o país 
(passagens 
aéreas ida e 

volta) 
R$ 2.900,00 

Moradia 
(média de 

gastos 
por mês)  

 

R$ 1170 

Transporte 
na cidade 
(média de 
gastos por 

mês) 

 R$ 170 

Alimentação 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

R$ 900 

Taxas 
escolares/ 

Outras 
taxas 

Seguro-
Saúde  

 
 

R$ 1400 
 

Total de 
gastos 

aproximado 
para o 

período 
R$ 14.000 
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Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: R$4,50 

 

Conclusão 

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

 Foi umas das melhores experiências da minha vida, principalmente do ponto de vista 

pessoal. O crescimento e amadurecimento de viver sozinha em outro país foi muito grande. 

Acadêmica e profissionalmente a experiência também foi muito importante, pois tive a 

oportunidade de estudar em uma das melhores escolas de comunicação de Portugal e, mesmo 

que a língua seja a mesma, também consegui praticar um pouco de espanhol e inglês. 

 

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

 A primeira dica é conhecer o máximo de lugares que você conseguir em Portugal. O país 

inteiro é incrível, cada cantinho desconhecido tem seus encantos e vale muito a pena viajar pelo 

país inteiro. Depois, pra quem for ficar em Lisboa, eu aconselho aproveitar os rolês erasmus e 

fazer amigos de vários países, é uma maneira de treinar o inglês já que na faculdade talvez não 

seja necessário.  

 

 


