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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Carlos Henrique Barreto da Silva 

No. USP 8455750 Curso ECA: Biblioteconomia 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Universidade do Porto 

Curso: Ciência da Informação 

Período: (x)1º Semestre de 2016/17 (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Gestão de Serviços de Informação 

 Iconografia Profana 

 Métodos de Investigação em Ciência do Património 

 Serviços de Arquivo, Biblioteca e Museu 

 

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

Gestão de Serviços de Informação a disciplina tem bastante conteúdo (os 100 slides por aula 
assustam, mas no fim dá tudo certo), mas a professora é compreensível, bem preocupada com a 
aprendizagem dos alunos, tem prova e trabalho em dupla. Algumas aulas tiveram vídeo e 
bastante termo técnico em inglês. 

Iconografia Profana uma das melhores aulas expositivas que já tive, a professora aplica prova e 
tem um trabalho individual. A professora era um pouco intransigente e por vezes autoritária, tinha 
dificuldades em atender a turma toda e passar referências para o trabalho individual.  

Métodos de Investigação em Ciência do Património a aula é ministrada por dois professores 
ótimos que auxiliam na confecção de um artigo dentro da área da ciência do patrimônio, uma 
dificuldade encontrada foi a bibliografia para o artigo se encontrar em inglês, espanhol, francês. 
Poucas referências dadas pelos professores foram em português. 

Serviços de Arquivo, Biblioteca e Museu três professoras ministraram a aula, o que gerou 
confusão de dias e horários gerando duas semanas sem aula. Os temas (biblioteca, arquivo e 
museu) foram trabalhados o que fez com que tivéssemos quebras significativas dos conteúdos e 
tinha o adendo da mudança de professora. Em compensação houve bastantes visitas, palestras e 
até uma viagem técnica a Lisboa.   

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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 Não consegui me matricular nas disciplinas inicialmente escolhidas, houve conflitos de 
horários além de disciplinas escolhidas no departamento de comunicação na universidade 
estrangeira não foram aceitas por não reconhecer o convenio com o curso de biblioteconomia. 

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

 Segundo o meu edital eu deveria fazer no mínimo 3 disciplinas, mas a faculdade exigia no 
mínimo 20 créditos, com isso tive que cursar mais uma disciplina para cumprir os créditos exigidos 
pela instituição estrangeira.  

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

 Os conteúdos das disciplinas que eu escolhi foram muito bem ministrados, traziam uma 
nova perspectiva sob a Ciência de Informação e áreas correlatas, de forma que ampliasse minha 
visão sobre a área e realizasse novas leituras.  

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 

(X)Outras (especifique): Artigo em grupo/dupla 

 

7) 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. 

(   )Outra (especifique): Aulas em laboratórios e visitas 

 

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

(X) Biblioteca    (X)  Restaurantes/ Lanchonetes 

(X) Computadores   (X)  Centro Esportivo 

(X) Alojamento   (X)  Tutor 

(    ) Outras: 

 

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

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades.  

 Apesar do idioma ser o português tive dificuldades de compreensão no primeiro mês, e 
algumas temas, leituras e tópicos de aula foram ministrados em inglês.  

 

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

 Não fiz o mesmo curso que faço na ECA, apesar de similaridades os campos científicos 
tem suas diferenças. Aproveitei para cursas disciplinas na História da Arte e Arqueologia, o que 
foram experiências válidas e interessantes.  

Parte II - Integração 

1) Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? 



 

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 

 

(X) Sim    (      ) Não 

Se a resposta for afirmativa, responda: 

a) Quem as organizou? 

 A própria faculdade 

b) Como foram?  

A primeira foi pra explicar alguns procedimentos da faculdade em relação ao registro na 
faculdade, matrícula e coisas relacionadas a viagens pela Europa, visto e entrega de um chip de 
telefone, as demais eram festas temáticas, convívios e passeios para conhecer a cidade assim 
como o campus da faculdade. 

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

 Tive mais contato com estudantes estrangeiros, entre eles muitos brasileiros de outros 
estados e da própria USP. Não há uma proposta de integração com os estudantes do próprio 
curso. A faculdade promove somente encontros com os estudantes estrangeiros, como na Europa 
há o programa ERASMUS os alunos não se interessam muito pelos intercambistas que 
frequentam as disciplinas com eles, em especial senti certo preconceito e resistência por ser 
brasileiro.  

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

 Os professores foram bastante receptivos e bastante prestativos em relação a qualquer 
dúvida ou questão que eu tinha. Somente a professora da disciplina de Iconografia Profana que 
demorava a responder email e não enviou material que havia dito para eu realizar a leitura para o 
trabalho, assim como não tive acesso a correção da minha prova e solicitei uma revisão de prova 
e não tive.  

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

 Sim, houve xenofobia. Fui perguntado se era garoto de programa em um aplicativo de 
relacionamento. Houve também situações em que as pessoas queriam evidenciar que éramos 
“atrasados” ou não éramos “educados” o suficiente e exaltavam Portugal, posso afirmar que Porto 
é uma cidade extremamente conservadora, racista, homofóbica e machista.  

Parte III – Documentação  

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

 Sim, Portugal é um país extremamente burocrático e o prazo nem sempre são cumpridos. 
Meu visto saiu menos de 24 horas antes da minha viagem. A dica mais valiosa que posso dar é 
que enviem a documentação o quanto antes, muitas vezes dependemos da burocracia da 
faculdade emitir carta de aceite, mas não deixe de olhar apartamento, não me lembro se é uma 
exigência do consulado, e caso o processo do pedido de visto comece atrasar não adianta ligar no 
consulado cobrem por email o cônsul responsável, mande mais de um email  caso for necessário 
com o título urgente. Também tive problemas na renovação do visto em Portugal, tive entrar com 
o recurso de assistência jurídica do próprio consulado, que resolveu meu problema prontamente 
após a reclamação e a documentação de urgência no meu pedido de renovação de visto.  

2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

 Como fiz escala em um país que não meu destino tive 3 dias pra me registrar junto ao 
Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF), tive que levar cópia das minha passagens se não me 
engano e eles me deram um papel que comprovava a minha chegada a Portugal, me 
recomendaram andar com esse papel junto ao passaporte caso viajasse.  
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3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  

 Não me recordo de nenhum documento que tive fazer especificamente para a faculdade, 
exceto as exigências do próprio edital que era o seguro viagem. Na faculdade tive que pagar uma 
taxa de acidentes ou seguro, algo assim, caso acontecesse algum acidente dentro das 
dependências da faculdade. 

Documento Valor da taxa 

Seguro Saúde da Própria Faculdade 3 euros 

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (X) República   

(X) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     (X)Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

 A primeira casa que morei aluguei pelo uniplaces e houve quebra do contrato, ai eles 
devolveriam o caução completo no fim do aluguel, mas como sai antes eles devolveram 
parcialmente.  

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

 No meu aluguel pelo uniplaces era uma casa de família com empregada e limpeza dia sim 
e dia não do apartamento como um todo, e a dona todos os dias arrumava o quarto, havia 
varanda, aquecedor, cama de casal, maquina de lavar e secadora, além de todos os utensílios 
domésticos (275 euros). Depois me mudei para uma republica um quarteirão a frente do antigo 
endereço que era bem mais precária, não havia aquecedor e a limpeza era bem ruim pois era 
comunitária, e nem todos eram limpos ou organizados (200 euros). 

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

 Era muito próxima a faculdade ia andando para as aulas. Também se localizava em frente 
ao Shopping Cidade do Porto e ao lado da Península Boutique Center, e a alguns pontos 
turísticos como: Casa da Música, Mercado do Bom Sucesso, Rotunda da Boa Vista, Cemitério de 
Agromonte. Também ficava próximo a hospitais, mercados, metrô.  

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

a) De que maneira os pagamentos foram realizados? 

 Pela uniplaces o pagamento foi feito via cartão de crédito e depois que me mudei para o 
apartamento fazia o pagamento em dinheiro. Quando me mudei para outro apartamento fiz um 
depósito de um aluguel antes de mudar e depois fiz pagamento em dinheiro. 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

 No Porto em setembro faz um clima agradável semelhante ao Brasil, mas depois o inverno 
fica mais rigoroso, com chuva e vento ficam mais intensos e a temperatura cai ainda mais a noite. 
A média de temperatura era uns 9/10º, o que considerei bem gelado por conta do vento.  

2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
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 Aconselho levar o mínimo de roupa do Brasil possível, não servem muito pro inverno de lá, 
acho que vale a pena levar apenas cardigãs e uma jaqueta de couro, tem que levar em 
consideração que você pode comprar roupas mais quentes e baratas por lá, vale a pena ficar de 
olho na promoção da Decathlon para comprar calça e blusa termina assim como ir na Primark ou 
Pull&Bear para comprar casacos mais grossos.  

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

 Adquiri um.  

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

Tenho alergias, sinusite e renite, e apesar de ter tudo isso não usei nenhuma vez durante o 
período de intercâmbio, nem sequer peguei gripe.  

 

Parte VII – Custos 

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

 Se sim, qual? Bolsa Mérito do Programa de Bolsas de Intercâmbio Internacional para os Alunos 
de Graduação USP. 

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$ 

2.197,44 R$800 R$100,00 R$770,00 R$10,00 R$1.681,37 12.500,00 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio:3,85 

 

Conclusão 

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

 O intercâmbio foi uma das melhores experiências da minha vida, não foi o intercâmbio dos 
sonhos, mas me fez amadurecer muito e ter novas perspectivas. A nível acadêmico pude fazer 
novas inferências dos conceitos e fiz disciplinas em cursos que não teria acesso na USP, além de 
ter contato com novas abordagens e metodologias de ensino. Você conhece muitas pessoas 
novas e isso faz com que tenha contato com diferentes culturas e modos de trabalho. Também foi 
no intercâmbio que descobri que sou brasileiro e amo meu país.  

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

 Se planeje, planejamento é importante, não deixe tudo para última hora. Procure se 
informar antes com quem foi ou entre no grupo da faculdade pra procurar informações sobre os 
professores e disciplinas e pedir dicas de moradia. As dicas de onde encontrar coisas mais 
baratas, sobre o custo beneficio de morar em algum lugar, indicar pessoas, etc.  

3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 
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 Portugal é o velho continente em muitos aspectos, sofri com homofobia, racismo, 
xenofobia, machismo. Essas experiências foram ruins, mas foram importantes para meu 
crescimento e hoje sei me impor nos ambientes e não me deixo abalar. Destaco as coisas ruins 
porque foram elas em sua maioria que me fizeram ser grato e ter uma visão crítica do meu 
intercâmbio, me fizeram ser uma pessoa melhor, um aluno não melhor. Não aceito mais tudo, 
questiono tudo. As experiências boas cabe a nós construirmos e decidirmos como elas vão ser 
mantidas por nós mesmos, as vezes ela é um dia de sol no inverno europeu ou a identificação 
com um problema de uma chinesa que estuda em Londres e está no mesmo hostel que você na 
Escócia onde rola a empatia entre estrangeiros.  

Informações adicionais para o Site da CRInt/ECA (opcional): 

1) Ao enviar este relatório à CRInt por e-mail, anexe foto(s) de você na cidade onde realizou o 
intercâmbio (preferencialmente em orientação paisagem, entre 640x480 e 800x600). 

  

Praia de Miramar – Porto 
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Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

 

Vista da Casa da Música para a Rotunda da Boa Vista 
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Vista dos Jardins do Palácio de Cristal para a Ponte da Arrábida 

 

Casas a margem do Rio D’ouro com Torre dos Clérigos ao fundo 


