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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Ana Cláudia Imaizumi Pereira 

No. USP: 8069280. Curso ECA: Publicidade e Propaganda 

  

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Birmingham City Univeristy 

Curso: Media (School of Media; Faculty of Arts, Design and Media) 

Período: ( X )1º Semestre de 2016   (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Radio and Popular Music 

 Fandom, Subcultures and Cult Media 

 Music Promotion and PR - Workshop 

 New Media, New Narratives - Workshop 

 Media Production 2 

 

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

 Existiam 2 tipos de disciplinas: as teóricas e as de produção. Eu tive que fazer duas de 
cada, duas matérias teóricas (Radio and Popular Music e Fandom, Subcultures and Cult Media) 
e duas de produção (Music Promotion and PR e New Media, New Narratives).  

 As de produção, especificamente, eram mais complicadas de entender como 
funcionavam as disciplinas porque elas faziam parte de uma disciplina maior, a Media 
Production 2. Nessa disciplina eu tive que entregar os trabalhos de cada matéria de produção, 
além de entregar um texto reflexivo (reflection report) sobre meu desempenho nas matérias de 
produção e um trabalho de cross-media. Ou seja, foram uns 4 trabalhos entregues em um 
mesmo dia, foi uma loucura. Mas foram as disciplinas mais bacanas que fiz, foram bem 
produtivas e fazia com que você exercitasse a criatividade.  

 As disciplinas teóricas foram mais tranquilas, mas também eram diferentes. Na aula de 
Radio and Popular Music, o professor passava o conteúdo em 1 hora, dava algumas leituras e 
na próxima semana acontecia uma discussão de 2 horas entre alunos e professor sobre as 
leituras e a matéria dada da semana anterior.  Na outra matéria, Fandom, Subcultures and Cult 
Media, a ideia era a mesma, a professora dava a aula e depois ela proporcionava uma 
discussão entre os alunos para discutir o tema da semana, a única diferença era que os textos 
eram passados antes, ou seja, os textos deveriam ser lidos anteriormente para enriquecer e 
facilitar a discussão em aula. E os trabalhos finais consistiam em escrever um texto de 
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pesquisa, com embasamento teórico e procurar novos textos que defendam a sua tese, ou 
seja, um reflecon da vida.  

 Todas as aulas tinham duração de 3 horas. E não existia aula de noite, as aulas que tive 
iam até as 18h, por exemplo. 

 

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)? 

 Sim, tive auxílio e o pessoal me ajudou bastante na primeira semana de aula. Eu pude 
escolher as matérias e também pude trocar se não gostasse das primeiras aulas. Eu mudei umas 
2 vezes uma das matérias de produção e tive que escolher uma das matérias teóricas. As 
meninas que me auxiliaram respondiam rápido os e-mails e me ajudaram nas escolhas das 
disciplinas, fazendo contato com os próprios professores.  

 

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

 Acho que sim, eu percebi que fazia menos disciplinas que os alunos da BCU, mas para 
mim foi ótimo, no total foram 4 disciplinas. Intercâmbio também é para conhecer novos lugares e 
novas pessoas, então é importante que existam dias livres em dias de semana.   

 

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

 Sim, minhas expectativas não eram altas também já que escolhi disciplinas que não são da 
minha área. Foi bastante enriquecedor. 

 

6) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 
necessárias. 

(    ) Testes/provas                        (    ) Trabalhos em classe 

( X ) Monografia individual ao final do período  (    ) 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   ( X )  Centro Esportivo 

( X ) Alojamento   ( X )  Tutor 

( X ) Outras: Consulta com GP (Não é médico, nem enfermeiro, está no meio) 
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9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      (  X ) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 Talvez seja melhor porque existia todo tipo de auxílio com o aluno, e eu senti que 
realmente eu podia perguntar qualquer coisa para alguém da universidade que eles me ajudariam 
de alguma forma. E a parte tecnológica é muito melhor que a ECA, tinha centenas de 
computadores que podiam ser utilizados por todos os alunos com a plataforma Adobe, além de ter 
Macs. Existia um sistema da faculdade que ligava a tudo a minha carteirinha de estudante e eu 
podia alugar equipamentos, como câmera ou alugar um estúdio fotográfico; imprimir textos e 
alugar livros também. 

 Mas a parte de ensino, que talvez seja a mais importante, eu acho que seja a mesma 
coisa. Os alunos que fazem a Universidade, não senti muita diferença. A única diferença é que o 
conteúdo que tive na BCU eu nunca teria na ECA. 

 Além disso, a proposta da BCU é diferente da ECA. Lá a BCU é mais focada em formar 
pessoas na área profissional e a eca é mais acadêmica, como toda a USP.  

 

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? 

Foi a própria Universidade, bem formal. 

 

b) Como foram?  

Foi apenas um dia de Welcome Meeting. Eles mais explicaram como funcionava a universidade e 
falaram das entidades, por exemplo, a “atlética” de lá. Acho que não teve muita recepção porque 
eu cheguei no meio do ano letivo da universidade.  

 

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

Tive mais contatos com estrangeiros, com certeza. Apesar de vários fazerem faculdade lá em 
BCU mesmo, a grande maioria era estrangeiro. Mas não sei também, Birmingham é uma cidade 
que tem muito estrangeiro. 

 

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

Os professores pareciam mais abertos e prontos para responder os alunos, bem acessíveis e 
respondiam rápido aos e-mails. 
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4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em que 
estudou? 

Acho que sim, o grupo que participei em uma das disciplinas consistia em apenas meninas e elas 
ignoravam o que eu falava e me olhavam com um certo desprezo. Pior grupo. 

 

Parte III – Documentação  

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

Na Inglaterra você não precisa tirar visto se for ficar menos de 6 meses no país. Eu, por exemplo, 
“peguei” o visto no aeroporto, só quando fui entrar no país. O problema desse “visto” é que você 
sempre vai ter que mostrar os documentos quando for entrar de novo no país depois de uma 
viagem maravilhosa pelo Marrocos, ou pelas Europa mesmo. Existe a possibilidade de pedir no 
Brasil antes de ir, e aí é certeza que você passa na fronteira. Eu passei em todas às vezes, mas 
sempre ficava aquele medinho e eu sempre tinha que levar documentos comprovando que tinha 
renda, o voo de volta e a carta da universidade, caso implicassem com algo. 

 

Lembrando que eu fiz intercâmbio antes do Brexit, então não sei como será no futuro.  

 

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

Pegar o stamp na Inglaterra direto é de graça, o problema é que você tem fazer tradução 
juramentada de todos os documentos que estão em português, então uma boa grana vai se 
embora. Os documentos que levei foram: comprovante de renda, voo de volta, offer letter da 
universidade, seguro viagem, histórico escolar da eca, uma carta comprovando que estarei 
fazendo intercâmbio e o endereço que ia ficar.  

 

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

A carteirinha de estudante que foi de graça.  

Eu também fiz carteirinha para entrar no CEPE de lá porque fazia esporte, aí tinha que pagar uma 
taxa para poder utilizar o espaço basicamente, eram £10 o semestre.  

 

Documento Valor da taxa 

  

  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 ( X ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     ( X )Compartilhado 
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a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Não 

 

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

A casa era maravilhosa, bem boa e limpa. Mas a arrendatária era uma louca e tive problemas por 
causa dela. Claramente, não recomendo fazer qualquer contato com ela, apesar da casa ser 
ótima. 

 

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

Era a 5km da Universidade, demorava 30min de ônibus e como eu tinha uma bike lá, também 
demorava 30min. Tinha uma boa localização em um bom bairro da cidade.  

 

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

a) De que maneira os pagamentos foram realizados? 

Realizei o pagamento via PayPal 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Já que eu fiquei de Janeiro a Maio, eu peguei mais o inverno e primavera lá. O inverno em 
Birmingham era bem frio mesmo, teve uns dias que nevou um pouco até. O pior não é o frio, mas 
o vento que vem junto. E é verdade, chove bastante, praticamente toda semana.  

 

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

Na parte de cima é tranquilo, só usar várias camadas de roupas que você já tem. A única coisa 
que eu realmente comprei por causa do tempo foi uma blusa que não entra água, porque é 
impossível usar guarda-chuva numa cidade que venta tanto. E na parte de baixo o que me salvou 
foi calça de primeira e segunda camada, no inverno eu me acostumei a usar calça de primeira 
camada - tipo uma legging só que mais quentinha - com calça jeans, mas a maioria das vezes eu 
usava uma calça de segunda camada, que é tipo um moletom mais folgadinho, e por cima eu 
colocava uma calça fininha com estampa para disfarçar.  

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

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

Usei sim, duas vezes e nenhuma delas era urgente. Não tive problemas de atendimento.  
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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) 
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$ 

Usei milhas, 
gastei umas 
30.000 de 

ida e 35.000 
de volta 

£350/mês £2,3 cada 
passagem 

de bus  

£350/mês  R$2.681,97 £800/mês 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 1£ = R$6 

 

Conclusão 

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

Foi uma ótima experiência, todo mundo deveria ter essa oportunidade de poder viajar e estudar 
em outro país. Na vida pessoal, a maior lição que tive foi lidar com o emocional  

 

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

Eu tive um problemão com a arrendatária da casa que morei, então minha dica sobre moradia é 
leia direitinho o contrato que você assinará sobre o que você deve e o que a arrendatária deve 
fazer e cuidar a respeito da casa e quais são os seus direitos. Eu fiquei na mesma casa que uma 
amiga ficou um semestre antes de mim, e mesmo assim deu problema. Então, acho que a melhor 
opção seria ficar em moradia estudantil que a faculdade está ligada, ou ficar uma semana 
procurando casa e ter contato com o pessoal lá.  

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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The Bullring 
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BCU  
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Birmingham canal 
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Victoria Square e eu super descontraída tentando subir na pedra  


