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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Danilo Teixeira Barbosa  

No. USP 7587280  Curso ECA: Publicidade e Propaganda 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Universidade Católica Portuguesa 

Curso: Comunicação Social 

Período: ( X )1º Semestre de 2014   (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 

 Teoria das Culturas 

 Sociedade e Diversidade 

 Cultura e Globalização 

 Inglês IV 

 

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

 

- Teoria das Culturas & Sociedade e Diversidade: disciplinas mais teóricas, com uma carga de 
textos bastante extensa. 

- Cultura e Globalização: disciplina bem rasa, em que basicamente debatíamos aspectos sócio-
políticos e econômicos do mundo. Foi bacana pois a aula era majoritariamente de alunos 
estrangeiros, então rolou uma diversificação de cultura legal. 

- Inglês VI: aulas-debate sobre diversos temas, tudo em inglês. Foi bacana pra treinar o idioma, 
desenvolver fala e entender sobre alguns assuntos específicos.  

 

 

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. Durante as duas primeiras semanas de aula, nós alunos estrangeiros tinhamos a 
possibilidade de assistir a qualquer aula que quiséssemos, pra depois escolher quais cadeiras 
iríamos de fato nos matricular. Foi bem tranquilo. E sim, existia uma pessoa responsável pela 
nossa matrícula e suporte, que era do depto de relações internacionais. 
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4) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 

 

Cursei 4 disciplinas e sim, foi adequeada. Foi um bom número pois conseguia equilibrar bastante 
vida acadêmica com curtir a cidade, fazer viagens etc. 

 

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

 

Em geral, sim. Escolhi disciplinas com uma carga mais teórica, e estava preparado pra isso. 
Apesar de ter achado um pouco superficial (quando comparado à USP), correu tudo bem. 

 

 

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 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

7) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 

(   ) 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   (    )  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. ______________________________ 

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

 

É bem mais superficial (em relação à matérias teóricas, que foi as que eu fiz) em relação à ECA. 
Acho que a USP tem um grande peso de pesquisa acadêmica, que faz os cursos em geral serem 
bem carregados de teoria e bem fortes nisso. E na Católica eu sentia que os alunos eram mais 
novinhos, e não tinham uma base tão grande pra discussões mais profundas. 

 

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 depto de relações internacionais da Faculdade. 

 

b) Como foram?  

 

Na verdade foi um dia com algumas palestras sobre a Universidades, os cursos e algumas dicas 
básicas pros primeiros dias no país. E depois rolou um cooffee de integração entre os 
intercambistas. Uma semana depois tivemos um “jantar internacional” num restaurante português 
onde todos os intercambistas foram convidados. 

 

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

 

Estrangeiros. 

 

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

 

Sim, bastante acessíveis. Seja por e-mail ou pessoalmente. 

 

Parte III – Documentação  

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

 

Nenhum problema. A dica é ficar bastante atento a tudo que a embaixada pede e levar todos os 
documentos, sem exceção. 

 



 

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 me registrar, mas tive que declarar a minha entrada no país, pois entrei pela 
Espanha. E como voos entre países que estão dentro da União Europeia não passam pela 
imigração, o consulado português pede que em até 3 dias úteis (eu acho) você vá no Serviço de 
Estrangeiros e declare a sua entrada. Quando você chega direto por Portugal, não há 
necessidade de fazer isso. 

 

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

 

Nenhum documento. A única coisa que me deram foi uma carteirinha de estudante, sem custo 
nenhum. 

 

 

Documento Valor da taxa 

  

  

  

  

 

 

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? 

 

Não. Mas fechamos um contrato de 5 meses. 

 

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

 

O apartamento era bem básico, com utensílios/móveis básicos, mas que foram suficientes durante 
a nossa estadia. Em relação à limpeza, éramos nós (os moradores) os responsáveis. O 
apartamento era bem localizado, próximo a três mercados e farmácias. 
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c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 

 

Sim, próximo a dois metros e pontos de ônibus. Chegava na Universidade em 20 minutos. 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

 

Pagamos dois alugueis logo no início, e pagamos à vista, em dinheiro. 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Quando eu cheguei (fim de janeiro), estava bem frio – durante a madrugada as temperaturas 
chegavam a 0º. Mas, a partir de março, o clima já ficou bem melhor, com temperaturas mais 
amenas e agradáveis. 

 

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

Roupas bem grossas e que protegam bem do frio – venta muito e chove muito, então é bom estar 
preparado. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

Comprei pra viagem – da Porto Seguro.  

 

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

Não precisei usar, mas tive amigos que usaram e deu tudo certo. 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? _______________________________________________________________ 

 

Moradia 

R$ 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 

R$ 
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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? 

 

Com certeza o intercâmbio foi fundamental pra minha vida, em todos os aspectos. Pessoal pelo 
fato de eu conseguir conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes, e viver além do que os 
meus olhos conseguiam enxergar enquanto conhecia só o Brasil; profissional pois hoje tenho uma 
bagagem muito maior pra lidar com certas coisas que exigem um pouco mais de vivência de 
mundo e acadêmica pois, apesar de ter achado a faculdade um pouco fraca versus a USP, 
consegui abstrair alguns aprendizados importantes. 

 

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

 

Lisboa é incrível. Pra mim uma das melhores cidades da Europa. Uma cidade barata e com todas 
as vantagens de qualquer outra cidade europeia. É uma cidade que merece ser vivida e 
experenciada ao máximo. Então a dica é: se envolvam com a cidade, com os portugueses, com a 
vida de lá. Será inesquecível. 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 


