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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Elisa Christina Tobias Martins 

No. USP 9798981 

Curso ECA: Educomunicação 

Dados do Intercâmbio 

 

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

Curso:Publicidade e Marketing   

Período: (   )1º Semestre de ____   (  x ) 2º Semestre de 2018   (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Web 2.0 Marketing 

 Branding Storytelling 

 Marketing Experencial  

 Modelos e Técnicas de Criatividade em Publicidade 

  

  

  

  

  

 

2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram 

as dificuldades/desafios enfrentados: 

 

As disciplinas que escolhi pediam um trabalho final, individual ou coletivo, mas que 
necessariamente envolviam a produção de alguma peça publicitária. Foi interessante para mim, 
já que sou aluna do curso de Educomunicação, e me permitiu um novo olhar sobre a 
comunicação. Em Web 2.0, em grupo desenvolvemos um site, desde a programação até sua 
divulgação. Na disciplina, chamada de “cadeira” em Portugal, Branding Storytelling, 
desenvolvemos um curta comercial, desenvolvemos roteiro e utilizamos softwares de edição de 
vídeo para sua criação. Em Marketing Experencial nosso trabalho final foi estudar o olfato como 
sentido influenciador para compras, principalmente na venda de automóveis, além de estudar 
diversos cases da área. Estudar criatividade foi a matéria que mais me desafiou, pois exigiu a 
produção de um trabalho individual e uma prova escrita, na qual produzi um currículo 
apresentado de forma inovadora e diferente para a turma.      

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)? 
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Consegui me inscrever nas disciplinas que optei ainda quando estava em São Paulo.  

 

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

Sim, foi adequada, visto que continuei trabalhando de forma remota.  

 

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

Sim, correspondeu as minhas expectativas por serem disciplinas teórico práticas, com a produção 
de peças publicitárias como trabalho final.  

 

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 

(    ) Outras: 

 

9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (  x   ) Sim      (      ) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. 

 

 No início, tive dificuldade em compreender o português de Portugal, principalmente na escuta das 
palavras. Com o tempo, consegui me adaptar bem.  

 

10) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 
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Considero equivalente. A ESCS prioriza atividades teórico-práticas, que foram importantes para o 
meu desenvolvimento acadêmico.  

 

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 de Internacionalização do Instituto Politécnico de Lisboa.  

 

b) Como foram?  

Não pude participar, tive muita demora para conseguir meu visto junto ao consulado português e 
cheguei com duas semanas de atraso a universidade.  

 

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

nativos ou com estrangeiros? 

 

Tive mais contato com estudantes nativos. Como escolhi as disciplinas voltadas para os alunos 
regulares, tive a oportunidade de conviver e participar das atividades do dia a dia dos alunos e da 
cidade.  

 

 

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

 

A grande maioria eram receptivos, até me passaram seus telefones e e-mails pessoais caso 
necessitasse de algum auxílio.  

 

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

 

De forma indireta, sofri preconceito velado, por meio de comentários xenofóbicos, principalmente 
de moradores mais velhos da cidade.  

 

Parte III – Documentação  

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

Enfrentei grande atraso na emissão do visto, indo inúmeras vezes ao consulado português em 
São Paulo sem sucesso. Em consequência, perdi duas semanas de aula.  
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2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

Não foi preciso.  

 

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

 

Não tive que fazer documentos.  

 

 

Documento Valor da taxa 

  

  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(   x ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     (   )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Não havia necessidade de permanência mínima.  

 

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

Não fiquei em alojamento coletivo.  

 

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

Ficava a uma hora da escola, mas na região central da cidade.  

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Pagamento direto a locatária.  

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

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

Casacos, segunda pele, luvas, botas, meia calça, coletes que protejam a região 
respiratória.  

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

 

Precisei comprar para a viagem.  

 

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

 

Não precisei usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio 

 

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$ 

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$ 

2.000 3.000 750 2.500 1.000 - 12.000 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 1 Euro (R$ 5,00) 

 

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.? 

Excelente! Muito clara e objetiva a divulgação dos programas e do processo seletivo. Não 
precisei de assistência durante o intercâmbio.  

 

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

 

Não tenho sugestões, apenas continuem assim.  
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Conclusão 

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

 

Avalio de maneira positiva, já que desde que realizei o intercâmbio tive grandes portas 
abertas no sentido profissional, além de aprender mais sobre uma área que também gosto 
muito que é a publicidade. Fiz amizades, me desenvolvi pessoalmente, me deu confiança 
para enfrentar os problemas e muito mais coragem para viver. Serei eternamente grata 
pela oportunidade.  

 

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

 

Que não deixem de fazer amizade com os estudantes nativos, participem dos grupos, façam 
perguntas durante as aulas, e se preparem financeiramente para o período de intercâmbio.  

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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