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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

 

Nome: Bianca Kirklewski Herculano Baptista 

No. USP 9082691 Curso ECA: Jornalismo 

 

Dados do Intercâmbio 
 

Universidade: Universidade Nova de Lisboa  

Curso: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

Período: ( x )1º Semestre de 2018   (  ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

▪ Cultura Visual 

▪ Programação Cinematográfica 

▪ História das artes não ocidentais 

▪ Produção e realização televisiva 

 

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

Cultura Visual: Disciplina teórica com carga de leitura considerável; faz um panorama histórico 
da arte e do papel da imagem na cultura ocidental. As aulas foram interessantes, a professora 
trazia muitos exemplos práticos e materiais lúdicos para ilustrar suas falas. Apesar disso, o 
assunto se tornou repetitivo ao longo do semestre.  

Programação Cinematográfica: Metade da aula era usada para apresentações de seminários 
dos alunos, e a outra metade era usada para assistirmos filme. A disciplina foi uma grande 
decepção e a professora não demonstrava vontade nenhuma de ensinar.  

História das artes não ocidentais: Melhor disciplina do meu intercâmbio. A professora italiana 
Giulia Lamoni nos ofereceu aulas interativas com espaços agradáveis para discussão e 
questionamento da hegemonia e poder da chamada arte ocidental. Fez uso de slides para 
apresentar a história da arte não-europeia, além de visitas à museus. A carga de leitura era um 
pouco densa, mas muito agradável.  

Produção e realização televisiva: Disciplina prática, com visitas ao estúdio da faculdade para a 
prática de exercícios. As aulas teóricas eram cansativas, pois o professor ficava lendo sua fala 
durante quase 4 horas para um grupo pequeno de estudantes (que normalmente só apareciam 
em dias de aula prática). Tivemos que preparar dois trabalhos audiovisuais, que eram 
apresentados e criticados em frente à turma.   
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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)? 

Consegui me matricular nas disciplinas que queria. A faculdade dava prioridade às vontades dos 
intercambistas, então não tive problema quanto a isso. 

 

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

Sim. Pude dedicar tempo suficiente a todas as matérias sem me sentir sufocada.  

 

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

Em Cultura Visual correspondeu às minhas expectativas. Alguns tópicos já havia estudado na 
USP anteriormente, então foi mais um reforço e refresco para a memória.  

Em História das artes não ocidentais, o conteúdo foi além das minhas expectativas. Pude me 
aprofundar em temas interessantes e não muito usuais. Além disso, a professora nos estimulava a 
escrever artigos, então pude praticar minha escrita em um assunto no qual o curso de jornalismo 
não tem contato.  

Em Programação Cinematográfica e Produção e realização televisiva, o conteúdo das disciplinas 
foi decepcionante. Sinto que perdi meu tempo.  

 

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  ( x ) Monografia em grupo ao final do período 

(    )Outras (especifique): _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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   (    )  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. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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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? 

Equivalente, em todos os sentidos. O formato das aulas é muito parecido e o conteúdo 
apresentado também. A estrutura da universidade não é muito diferente. Além disso, assim como 
na ECA, existem professores apaixonados e professores desinteressados, e as aulas são um 
reflexo disso.  

 

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 faculdade. 

 

b) Como foram?  

Jantar de boas-vindas com comidas típicas. 

 

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

Estrangeiros, do meu alojamento. Os colegas de classe portugueses eram muito fechados.  

 

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

Os professores, em sua maioria, eram gentis e acessíveis. Respondiam e-mails e decoravam os 
nomes de todos os alunos da classe. 

 

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

Sim, me sentia inferiorizada por ser brasileira.  

 

Parte III – Documentação  

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

Não, foi tranquilo. Basta ser organizado e separar todos os documentos necessários com 
antecedência.  

 

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

Para abrir uma conta bancária, foi necessário criar um NIF (tipo o nosso CPF). O processo é 
burocrático, porque você tem que reunir alguns documentos, mas é possível fazer tudo em dois 
dias. 
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3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  

 

Documento Valor da taxa 

Seguro Escolar 2,50 euros 

Custos Administrativos 35,00 euros 

 

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, tive que especificar o tempo que ficaria. Uma vez 
confirmada disponibilidade de cama, era possível diminuir ou aumentar o período da estada. 

 

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

O alojamento era antigo (residência universitária do lumiar), e as instalações precisam ser 
renovadas. Havia sempre duas senhoras responsáveis pela limpeza diária das áreas comuns, 
porém somente em dias da semana (não havia limpeza aos fins de semana). Os banheiros eram 
compartilhados (haviam três banheiros por andar, mas no meu andar, um banheiro ficou 
interditado por aproximadamente metade do tempo que estive lá), e por conta disso, no domingo à 
noite eles ficavam bem sujos. Além disso, às vezes faltava água quente. Fiquei em um quarto 
compartilhado, e tínhamos aquecedor e uma varanda; achei o tamanho do quarto muito bom. Um 
ponto positivo é que você podia trocar a roupa de cama semanalmente, e elas eram sempre 
cheirosas. Infelizmente, havia somente uma cozinha em todo o prédio (de seis andares), com 
quatro bocas de fogão, um microondas e duas geladeiras. No horário de almoço e jantar, era 
impossível cozinhar.  

 

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

Demorava cerca de 20 minutos para chegar na faculdade de metrô, são 4 paradas. O alojamento 
era próximo a grandes mercados e bem perto do metrô, então não era difícil de chegar a lugar 
nenhum.  

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Transferência bancária.  

 

  



 

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 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Nunca vi tanta chuva em minha vida. Choveu sem parar quase que o semestre inteiro. Além disso, 
Lisboa venta muito, e o vento é irregular, vai para todos os lados. Então nem adiantava ter 
guarda-chuva, porque você iria se molhar de qualquer forma.  

 

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

Roupas de frio, roupas impermeáveis.  

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Fiz o seguro PB4, gratuito.  

 

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

Não. 

 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? Santander 

 

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$ 

100 (a ida, 
porque meu 

pai tinha 
pontos no 
cartão de 
crédito, 
então a 

passagem foi 
quase de 

graça) 

1400 (a 
volta, no 
início de 
agosto) 

190 
euros 

27,55 euros 50 euros (fiz 
todas as 
minhas 

refeições em 
casa, e 
gastava 

pouco mais 
de 10 euros 
por semana 
no mercado) 

37,50 
euros 

0 Cerca de 
1500 euros 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: mais de 4 reais 
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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? 

Foi uma experiência de crescimento pessoal, pois tive que me virar para fazer tudo. Aprendi a 
administrar meu dinheiro, armazenar comidas, conviver com muitas pessoas de localidades 
diferentes. Não acho que acrescentou muito para minha vida acadêmica, talvez tenha reforçado 
alguns pensamentos que vinha tendo ao longo de minha graduação.  

 

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

Não gostei muito da experiência de viver em Lisboa. Conversei com alguns portugueses de outras 
cidades, e todos concordaram que a população de Lisboa é a mais fria de Portugal. Então talvez 
recomendaria outro destino no país. Minha dica é ficar em alojamentos universitários, por mais 
precários que eles possam ser. É a melhor forma de conversar com pessoas do mundo inteiro e 
ter uma vivência internacional divertida. Se tivesse alugado algum apartamento sozinha, acho que 
teria ficado muito mais solitária.  

 

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

Fiz um caderno com todas as minhas despesas ao longo do semestre. Além disso, um calendário 
com todas as entregas. Vale a pena se organizar. No meu caso, além de ter poupado boa parte 
da bolsa para aproveitar depois, consegui entregar todos os trabalhos com uma antecedência de 
quase 2 meses.  

 


