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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

 

Nome: Adriana Mazzucatto Carrer 

No. USP 9449431 Curso ECA: Educomunicação 

 

Dados do Intercâmbio 
 

Universidade: Universidade NOVA de Lisboa  

Curso: Comunicação Social - Jornalismo 

Período: (   )1º Semestre de ____   (   ) 2º Semestre de ____    (  X ) Ano Completo de 2019 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

▪ Semestre 2018/2019 (fev a maio 2019) 

▪ Comportamento Político e Opinião Pública - Marco Lisi 

▪ Mediação dos Saberes - António Fernando Cascais 

▪ Cultura e Arte Contemporânea - Margarida Brito Alves 

▪ Semestre 2019/2020 (set a dez 2019) 

▪ Sistemas Políticos - Marco Lisi (aluna ouvinte) 

▪ Discurso dos Media - Jacinto Godinho 

▪ Gestão dos Recursos Humanos - Susana Carvalho e João Manuel Rodrigues 

Gonçalves 

▪  

 

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

Em Comportamento Político e Opinião Pública tivemos um panorama dos conceitos teóricos 

dos termos que compõe a disciplina, discussão de casos empíricos, metodologia de pesquisas de 

sondagem e a questão da participação política em regimes democráticos. Foi a matéria mais densa 

que cursei e a que mais gostei, o professor era comprometido com o curso e com a aula, abria para 

debates e queria ouvir os alunos. A maior dificuldade aqui foi partir do contexto político europeu, o 

qual não tinha muitas referências. 

 

Mediação dos Saberes acabou sendo um erro no percurso. A matéria, pelo programa 

descrito, parecia ser interessante discutindo o papel da ciência na sociedade e sua difusão mas o 

professor era pouquíssimo animado com a aula, chegava atrasado e falava extremamente baixo. 

No final do curso ainda não tinha ficado muito claro o intuito da disciplina. 

 

Cultura e Arte Contemporânea foi um bom panorama geral sobre arte nos séculos XX e XXI. 

Aulas todas de exposição de conteúdo pela professora, que trazia muitas referências de pintores, 

escultores, obras - o que muitas vezes para um estudante que não é da área fica difícil acompanhar. 

Tivemos uma prova e um artigo final para compor a nota. 
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Sistemas Políticos assisti como aluna ouvinte. Professor excelente e preocupado em 

relacionar o denso conteúdo com os sistemas políticos além da Europa, EUA e América Latina, 

abrindo espaço para o países africanos e do Oriente.  

 

Discurso dos Media se pautou nas temáticas do que é, como é construído e análises de 

discursos com base teórica de Michel Foucault. O professor trazia muitas referências atuais sobre 

acontecimentos políticos, músicas, propagandas de festivais o que enriqueceu muito todo o 

conteúdo explorado em aula. A avaliação foi feita a partir de um trabalho escrito e duas provas, uma 

no meio e outra no final do semestre.  

 

Gestão dos Recursos Humanos foi a matéria mais prática que peguei. Nela dois professores 

alternavam a disciplina e tinha perfis bem diferentes entre si. Como avaliação fizemos análise 

prática de três casos em grupo, a parte mais interessante da disciplina, e uma prova final com o 

conteúdo da disciplina.  

 

 

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)? 

O Núcleo de Mobilidade priorizava as disciplinas que os intercambistas queriam fazer então 

consegui fazer as seis disciplinas que foram escolhidas ao longo do ano sendo uma delas como 

ouvinte. 

 

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

Cursei seis disciplinas, sendo três em cada semestre e acredito que foram bem aproveitadas 
dentro do tempo que tinha para me dedicar a cada uma sem ficar maçante. Por serem matérias 
teóricas e com a realização de provas era o fim do semestre que ficava mais corrido. Acompanhei 
uma matéria como ouvinte e gostei bastante da experiência, acabei me dedicando muito a ela 
porque o professor era incrível.  

 

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

De maneira geral classificaria a NOVA como uma Universidade extremamente voltada ao 

mundo acadêmico, com a maioria de suas matérias sendo teóricas. Com a exceção de Mediação 

dos Saberes, que fiquei bem em dúvida sobre o que de fato se tratava a disciplina durante toda o 

curso, o que dificultou absorver mais da experiência,  as outras disciplinas cumpriram minhas 

expectativas do que esperava delas lendo os programas de curso para a escolha de cada uma. 

 Ainda tive a sorte de contar com professores dedicados e que mostravam em aula que 

gostavam daquilo e de estar ali, isso faz toda a diferença.  

 

 

6) 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 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

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 

(  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   (  X  )  Centro Esportivo 

(  X  ) Alojamento   (    )  Tutor 

(    ) Outras: 

 

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

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades.  

Só uma observação curiosa: no começo você precisa se concentrar muito para entender o 
sotaque diferente do português de Portugal, que soa bem diferente do nosso. O inglês é muito 
usado nas disciplinas nas bibliografias pedidas e se usa muito para conversar com estudantes 
intercambistas da Europa.  

 

 

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

Avalio as disciplinas como mais exigentes em nível de métodos de avaliação (provas) para 
a composição da média final do que na ECA - em um semestre fiz cinco provas.  A carga de leitura 
também foi maior mas os modelos de aula eram bem semelhantes, com exposição de conteúdo dos 
professores em todo o curso. Das seis disciplinas que fiz apenas duas eram da Comunicação.  

Uma diferença que notei foi em relação ao distanciamento dos professores para com os 
alunos na NOVA, o que não acontece em Educom na ECA. 

 

 

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 núcleo de mobilidade internacional (NEIMA) da própria faculdade, semelhante ao nosso 

CRINT da ECA.  

 

b) Como foram?  

Houve uma reunião de recepção onde foram explicadas as burocracias iniciais e um 
panorama sobre a cidade e um jantar de boas vindas, pago (5€), com comidas típicas.  
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A reunião rolou uma semana antes do início das aulas e ajudou bastante a nos situar sobre 
o que deveríamos fazer logo no começo em relação aos trâmites acadêmicos, mas todas as 
informações também estão disponíveis no site da faculdade (em “Erasmus+), caso não dê para 
você participar. 

O jantar valeu a pena pela quantidade de comida que tivemos e por rolar uma apresentação 
da banda da faculdade, a “Tuna”, grupos tradicionais semelhantes às nossas baterias universitárias, 
que tocam músicas típicas. Fora isso, não houve muito espaço para conhecer de fato outros alunos 
intercambistas. Um bom modo de conhecer pessoas é fazer um cadastro no ESNLisboa, que 
organiza vários eventos para intercambistas. 

 

 

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

Dentro da Universidade conheci alguns estudantes de Erasmus mas foi em atividades fora 
da faculdade que consegui me aproximar mais de intercambistas (seja na Residência Universitária 
e eventos da ESN) e de portugueses. 

Tive contato também com brasileiros que estão morando em Portugal e cursando o mestrado 
integralmente por lá.  

 

 

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

Todas as vezes que precisei de ajuda com alguma referência, conteúdo, pude contar com a 
ajuda dos professores. Inclusive para me ajudar com a carta de recomendação para minha 
prorrogação do intercâmbio. 

 

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

No geral, sempre sentia um pequeno desconforto por parte dos portugueses quando meu 
sotaque 'brasileiro' alertava que eu não era de lá. Mas nada que me prejudicasse ou me impedisse 
de fazer /frequentar algo. 

 

 

Parte III – Documentação  

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

Uma dica: Saiu o resultado do edital já corre no site do Consulado pra ver tudo que eles 
pedem e já vai juntando tudo. Assim, quando a carta de aceite chegar já fica mais rápido dar entrada 
e dá menos chances de atraso nesse trâmite, porque um aviso: eles são meio enrolados com a 
burocracia.  

Se vier para o intercâmbio já sabendo que ficará um ano, não peça o visto de estadia 
temporária, porque ele é bem caro para renovar - quando eu renovei para ficar mais um semestre 
foram 100€.  

 

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

Registrar-me não, mas foi preciso criar um NIF (o número de contribuinte português, como 
um CPF nosso) para abrir conta no banco. No meu caso, o próprio Banco abriu esse NIF para mim 
e ele só tinha essa função financeira mesmo.  
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Também fiz o pedido do bilhete único, com uma foto 3x4 (importante trazer umas do Brasil) 
e declaração de matrícula com a minha residência emitida pela faculdade. E tendo até 23 anos, é 
possível ter desconto na passagem no transporte público. Para isso, a faculdade também emite a 
declaração que chama “passe sub23”.  

 

 

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

Documento Valor da taxa 

Seguro escolar € 2,50 

Custos administrativos € 35,00 

Declaração de matrícula e morada em Portugal (para usar em 
abertura de banco e outros benefícios de estudante) 

€ 0,00 

Inscrição das matérias que cursei € 0,00 

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(  X  ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     (   )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Ao fazer o pedido do alojamento estudantil por email, em agosto de 2018, informei o período 
que pretendia ficar. Em dezembro (2018) eles me confirmaram a vaga na Residência Universitária 
Alfredo de Sousa e um mês antes da minha chegada eles pediram para eu confirmar o dia do meu 
check-in. 

 

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

Fiquei na residência Alfredo de Souza em Campolide com quarto individual e banheiro 
compartilhado durante toda a minha estadia em Lisboa. Por sorte fiquei no último andar da 
residência onde tinha menos quartos, então a cozinha e lavanderia estavam sempre bem tranquilas. 
O banheiro era compartilhado por mim e mais duas garotas e nós que fazíamos a limpeza, assim 
como no quarto. Já às áreas comuns (cozinha, lavanderia, áreas de estudo, cantina) eram limpas 
diariamente pelas funcionárias.  

Era possível trocar a roupa de cama toda semana, oferecida pela própria residência. No meu 
quarto alugava também um frigobar (7,50€)  para não precisar usar a geladeira da cozinha 
compartilhada, e super recomendo. Assim dá pra comprar mais coisas para a semana. 

A residência oferecia cantina para almoço, máquinas de venda automática, um caixa de 
banco, salas de estudo e algumas modalidades de esporte. 

 

 

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

A pé para a faculdade eram 15 minutinhos, próximo ao metrô (900m), 5 minutos andando 
do ponto de ônibus para o Cais do Sodré (importante zona turísticas e de bares), bancos e 
supermercados, locais importantes logo na chegada ao país.  

 

2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (  X  ) Sim   Não (.....)\ 
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a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Via transferência bancária. 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Fiquei o ano todo (de fevereiro a janeiro) pegando de inverno a inverno, com as temperaturas 
variando de 4° a 38° . No inverno assim que cheguei o tempo era frio, seco mas fazia sempre dias 
ótimos com sol. Durante o verão o tempo permaneceu seco mas com muito calor (ótimo para 
aproveitar as praias de Lisboa e região) e com a chegada do outono vieram os dias de chuva e 
garoa, que caia praticamente todos os dias, cenário que também se seguiu no inverno. 

 

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

Em Lisboa não chega a fazer um frio absurdo europeu, então para ficar bem na cidade acho 
que um conjunto térmico e um casaco fechado mais resistente já seguram bem o clima daqui e dá 
super pra chegar aqui com isso. Caso você precise comprar coisas, como corta-vento, um casaco 
impermeável, casaco pra frio frio mesmo, meias térmicas, têm tudo por um preço bem mais baixo 
que no Brasil na Decathlon em Lisboa. 

Em relação a sapatos, levei uma galocha que foi bem útil nos dias de chuva, mas ela já não 
funciona bem em dias de frio (porque não mantém o calor), então acredito que um tênis e uma 
botinha resolvam. Fora isso, roupas normais que usamos em São Paulo, seja no verão ou no 
inverno, sobrevivem bem por lá.  

 

 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a 
viagem? Fiz o seguro PB4, gratuito (só pagamos o valor para apostilar o documento). Para validá-
lo em Portugal é necessário apresentar o documento original, comprovante de moradia e NIF para 
tirar o número de utente, para aí sim, o PB4 estar ativo.  

 

 

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

Não, aaa  

 

 

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) 

Moradia 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

Transporte 
na cidade 
(média de 
gastos por 

mês) 

Alimentação 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

Taxas 
escolare

s/ 

Seguro
-Saúde  

 
 

Total de 
gastos 

aproximado 
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R$ R$  R$ R$ Outras 
taxas 

 
R$ 

para o 
período 

R$ 

R$ 2836 - 
Comprando 
com um mês 

e meio de 
antecedência 

R$ 1030 - 
Quarto 

individual na 
Residência da 
Universidade 

R$ 125 - 
Usando o 

passe com 
desconto 

para quem 
tem até 23 

anos 

R$ 450 R$ 168 De 
graça 
com o 
PB4 

Em torno de 
R$20.000 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio:1€ - R$4,47 a R$4,67 

 

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.? 

Agradeço muito a toda a ajuda e pronto atendimento que sempre tive com a CRInt, isso me 
deixou muito mais tranquila durante todas as etapas do processo, incluindo a preparação antes do 
intercâmbio até ajuda com a documentação do final.  

 

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

Acredito que o atendimento rápido, preciso e objetivo de vocês é um ponto muito forte que 
devem manter sempre.  

 

Conclusão 

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

Acredito que o intercâmbio têm uma especial potência para ajudar a desenvolver nossa vida 
pessoal, pelos perrengues que a gente passa estando sozinho, pelas pessoas que a gente entra 
em contato, pelas coisas todas que vemos e experienciamos. Esse ganho no meu caso foi 
imensurável.  

Em termos acadêmicos acho que correspondeu às expectativas, acompanhei aulas boas e 
outras nem tão boas assim, foi interessante para testar diferentes métodos de ensino. 

 

 

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

Aproveite tudo que Lisboa pode proporcionar! É uma cidade incrível e muito cultural, viva 
essa potência além da vivência na Universidade. Aproveite as programações culturais que 
acontecem, vá nos festivais de rua, faça vários piqueniques nos parques e praias no verão, assista 
o degradê do céu de Lisboa e se encante pelas vistas do Rio Tejo, se engaje em projetos culturais, 
conheça pessoas de todos os lugares do mundo. Encontre um jeito de se sentir à vontade, vá nesta 
direção e curta todos os dias, porque olhando pra trás, eles passam muito rápido. 

O intercâmbio é um momento ótimo para descobertas, para tentar coisas novas e para se 
desafiar e sair da zona de conforto. Faça isso e você não irá se arrepender. Fui à Lisboa sem saber 
o que me reservava e voltei com o coração apertado em ter que voltar. 
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Dica: ouçam a música Tara Perdida - Lisboa quando já tiverem vivido um tempinho na 
cidade.  

 

 

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

Para ajudar no planejamento, coloco essa planilha com as datas importantes referentes ao 
processo do meu intercâmbio, desde a inscrição no edital da ECA até quando arrumei a mala para 
minha chegada em Lisboa em 03 de fevereiro de 2019.Coloquei também dicas de passagens, 
empresas low cost na Europa, dicas culturais em Lisboa.  

Espero que possa ser útil para você se programar também > https://bit.ly/2OjGq2f 

 

 

https://bit.ly/2OjGq2f

