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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

Nome: Alexandre Akio Casoto Suenaga  

No. USP 6806458   Curso ECA: Comunicação Social: Habilitação em Relações Públicas 

 

Dados do Intercâmbio 

Universidade: Universidade de Coimbra 

Curso: Ciências da Educação 

Período: agosto 2011/dezembro2011 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Introdução às Ciências da Educação 

 Processos de Comunicação e Educação 

 Educação e Meios de Comunicação 

 Teoria e Prática de Educação para os Media 

  

  

  

  

  

 
2) Houve alteração do plano de estudos original? Você conseguiu se matricular nas disciplinas 
que queria? Houve algum tipo de auxílio por parte da universidade a esse respeito (Academic 
Advisor)? 
 
Sim. Sim, no entanto, depois descobri que não vale a pena para um aluno mais avançado no 
curso de graduação da ECA pegar disciplinas da graduação no exterior, visto que elas são muito 
fracas, as do mestrado são melhores. Não. 
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
 
Sim, o suficiente para me manter ocupado e não atrapalhar outras vivências do intercâmbio. 
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
 
Não, as disciplinas da graduação são muito fracas e para mim parece que a Academia de 
Coimbra ficou presa no limbo do positivismo e dai não conseguiu nunca mais sair. 
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5) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 

necessárias. 

( x  ) Testes/provas 

(    ) Trabalhos em classe 

(    ) Monografia individual aofinal do período. 

( x  ) Monografia em grupo ao final do período. 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6) 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): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
7) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 

[ x ] Biblioteca    [ x ] Restaurantes/ Lanchonetes 

[ x] Computadores   [  ] Centro Esportivo 

[  ] Alojamento    [ x] Tutor 

[  ] Outras: ___________________ 

 

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

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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

O curso da ECA está muito longe do ideal, mas comparado ao curso de Coimbra até que é bom. 

Apesar de ter ido estudar educação, não presenciei nenhum debate de cunho social, 

antropológico, político e tantas outras coisas que compõe o universo complexo da educação e da 

comunicação. O que vi, na verdade, foi um ensino instrumental e técnico, pouco crítico e muito 

longe do que Paulo Freire defendia como uma verdadeira educação. 

 

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? 
 
A própria Universidade e também a Organização de estudantes Erasmus, principalmente. 
 
b) Como foram?  
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As da universidade não fui. As de Eramus eram apenas um bando de jovens gastando o dinheiro 
de seus pais ou das bolsas de estudos em bebidas. Eu não gostei. 
 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
 
Sim, com alunos do mestrado e este contato foi ótimo, não posso dizer o mesmo da graduação. 
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
 
As professoras que peguei eram muito receptivas e acessíveis, cheguei a ganhar livros de 

presente de uma. 

 

Parte III – Documentação  

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

Sim, a burocracia é enorme. Só consegui fazer tudo pela orientação da Ana do CRint e de amigos 
que já fizeram o intercâmbio. No entanto, acredito que a USP poderia dar mais suporte nesse 
assunto. Além disso, quando cheguei em Portugal descobri que eu deveria comprovar tudo de 
novo para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que não precisaria tirar o visto aqui no Brasil. 
 
2) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

SEF Uns 40 euros 

Carteirinha 5 euros 

Carteirinha erasmus 10 euros 

 
 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

 
1) Você morou em: 

[  ] Alojamento da Universidade/ Faculdade 
[  ] República 
[  ] Casa de Família 
[ x ] Apartamento alugado  

  (   ) Individual ( x  ) Com outro estudante 
 
 
a) Havia necessidade de permanência mínima? 
Não 
 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
O apartamento que aluguei era excelente. 

 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Sim 
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2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução)? (    ) Sim   Não (x)\ 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
Em espécie. 

 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

 
Não muito diferente de SP, um pouco mais frio. 

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

 
Casacos, cachecol, lenços, etc. 

 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

viagem? Qual? 
Fiz o PB4 
 

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

Sim. Não. 

 

Parte VII – Custos (Aproximado) 

 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

200 
euros 

12,2 euros 200 euros 0 0 600 euros 

 

Conclusão 

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

Apesar de tudo, foi uma experiência maravilhosa e que mudou minha vida. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 

Peguem matérias do mestrado e sempre conversem com que já foi antes, porque é 
impossível colocar todos conselhos aqui. 
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


