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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 
 
Nome: Carlos Eduardo Garisto De Nicola 
No. USP 6805905   Curso ECA: Publicidade e Propaganda 
 

Dados do Intercâmbio 
 
Universidade: Universidade de Coimbra 
Curso: Estudos Artísticos 
Período:  (   )1º Semestre de ____   (   ) 2º Semestre de ____    ( x ) Ano Completo de 2012 

 

Parte I - Vida acadêmica 

 
1) Disciplinas cursadas: 

 Oficina de Artes I 

 Estudos Pessoanos I 

 Música Ocidental II 

 Filosofia Contemporânea 

 Introdução à Cultura Arquitetônica II 

 Análise do Espetáculo 

 Arte Islâmica 

 Antropologia e Literatura 

 
2) Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Por quê? Houve algum tipo de auxílio 
por parte da universidade a esse respeito (Academic Advisor)? 
Consegui me matricular nas disciplinas que queria. Sempre foi um processo tranquilo e pude 
contar com a equipe de Relações Internacionais da Universidade para me ajudar com o que 
precisei.   
 
3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 
Sim. Escolhi sempre quatro disciplinas por semestre além de um curso de línguas feito a parte. 
Apenas no último semestre fui reprovado em uma das disciplinas por descuido.  
 
4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
Sim. Apesar de não saber direito sobre o que algumas versavam quando da escolha, fui 
positivamente surpreendido pelo forte ensino relacionado à Arte na Universidade de Coimbra.  
 
5) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 
necessárias. 
( x  ) Testes/provas                        ( x  ) Trabalhos em classe 
( x  ) Monografia individual ao final do período  (    ) Monografia em grupo ao final do período 
( x  )Outras (especifique): Trabalho prático no palco 
 
 
6) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 
( x ) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 
( x ) Palestras/conferencias de professores convidados 
( x ) Aulas dialogadas e debates mediados pelo professor da disciplina. 



 

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 

 

(    )Outra (especifique): _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
7) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 
( x  ) Biblioteca   ( x  )  Restaurantes/ Lanchonetes 
( x  ) Computadores   (    )  Centro Esportivo 
( x ) Alojamento   (    )  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? 
Já que não foi o mesmo curso é difícil comparar mas em geral o nível da aulas era melhor que as 
ministradas na ECA no curso de Publicidade e Propaganda.  
 

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? 
Grupos de alunos da Universidade, ligados ao setor de Relações Internacionais e também por 
parte dos responsáveis pelos estudantes chamado “Erasmus”.  
 
b) Como foram?  
Normalmente eram períodos de confraternização com outros estudantes nos quais podíamos 
conversar e trocar expectativas sobre o intercâmbio.  
 
2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 
Ambos.  
 
3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
Foram muito receptivos, grande parte devido à tradição de intercâmbio da Universidade. Em geral 
eram acessíveis fora da sala mas poderiam ser mais.  
 

Parte III – Documentação  

 
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 
Não houve muitos problemas. A dica é ter paciência. Um aspecto que considerei desrespeitoso foi 
que, apesar de constar que meu intercâmbio era de um semestre, o visto foi me dado para quatro 
meses, obrigando-me a tirar o “Título de Residência” em Coimbra e pagar uma taxa de quarenta 
euros.  
 
2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 
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Como disse, para residir em Portugal e se locomover pela União Européia foi necessário fazer o 
“Título de Residência”. Logo no primeiro dia os funcionários da Universidade encaminharam-me 
para a “Loja do Cidadão” onde esse documento é requisitado mediante taxa. Em um mês ele 
chega a sua residência. 
 
3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  
 

Documento Valor da taxa 

Carteira de Estudante 20 euros 

 
 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

 
1) Você morou em: 

( x  ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        ( x ) República   
(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

             (   ) Individual     (   )Compartilhado 
 
a) Havia necessidade de permanência mínima? 
No alojamento da Universidade, sim. Se não me engano era de uma ou duas semanas. 
 
b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 
Em geral era razoável a qualidade da limpeza. Os prédios em Coimbra, na área central, 
costumam ser mais velhos mas, se bem cuidados, não há grandes problemas.  
 
c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
Sim, bem próximos. 
 
2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (  x  ) Sim   Não (.....)\ 
 
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 
Em dinheiro.  
 
 

Parte V – Clima  

 
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 
Enfrentei as quatro estações do ano, que, em Coimbra, são bem definidas.  
 
2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
Roupas para cada estação. 
 

Parte VI – Seguro-Saúde 

 
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Qual? 
Ao primeiro semestre usei um seguro da Mapfre e ao segundo utilizei da Porto Seguro. 
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2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 
Utilizei algumas vezes e tive alguns problemas com a Mapfre. O repasse é feito para a central no 
Brasil que aprova ou não alguma consulta, parece que quando não lhes interessa, demoram na 
avaliação do pedido.  
 

 

Parte VII – Custos 

 
 

Moradia 
R$ 

Transporte 
R$ 

Alimentação 
R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado 

para o período 
R$ 

5000 300 5000 200 3000 30000 

 

 

 

Conclusão 

 
1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 
Em todos os aspectos foi um período muito frutífero e estimulante em minha vida. Essa 
experiência eu recomendo para todos, estudantes ou não. 
 
2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 
Para levarem as coisas com calma, deixarem-se se acostumar, não ir na onda de intercambistas 
mais experientes e aproveitarem tudo de todas as maneiras.  
 
3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 


