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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Barbara Viana Souza  

No. USP 7999550  Curso ECA: Publicidade e Propaganda 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Birmingham City University 

Curso: Media and Communication – Music Industries 

Período: (   )1º Semestre de ____   ( x ) 2º Semestre de 2015    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Music Promotion and PR 

 Music Business 

 Popular Music Culture 

 Music Industry Innovation 

  

  

  

  

  

 

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

Todas as minhas matérias focam focadas no estudo da Indústria Musical, algo que não estudo na 
ECA, o que para mim foi algo muito enriquecedor pois é uma área que me interesso muito e que 
não tinha a oportunidade de me aprofundar academicamente na universidade. 

Em Music Promotion and PR nós tivemos uma base de Relações Públicas voltadas a bandas e 
artistas. Devíamos criar agências de RP e trabalhar com bandas reais, fazendo m plano de 
comunicação com ações de publicidade e divulgação dos mesmos. 

As matérias de Music Business e Music Business Innovation eram parecidas, sendo que a 
primeira era uma matéria do segundo ano e totalmente teórica, abordando assuntos como 
empreendimento e como funciona o mundo dos negócios na música, e a segunda era uma 
matéria do terceiro ano, como uma aplicação das teorias aprendidas, os grupos deveriam criar 
sua própria empresa musical inovadora e através de apresentações e trabalho escrito provar que 
a empresa seria bem sucedida. 
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A matéria de Popular Music Culture era a mais complexa, com teorias sobre a ligação da cultura 
popular e da música com a vida social, como os gêneros musicais foram criados, o estudos de 
diversas cenas musicais, etc. A matéria nos ensinava como olhar a música de forma mais 
completa e profunda. 

 

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! Consegui inclusive me matricular em matérias de terceiro ano que, à principio, não eram 
disponíveis para nós. Porém os professores nos deram assistência e consegui me matricular em 
todas as que queria. 

 

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

Sim. Apesar de terem sido apenas quatro matérias, elas tinham uma carga de leitura e trabalhos 
fora de aula de aula bem pesada, o que acabou tomando todo o tempo livre que tinha por ter pego 
poucas matérias. 

 

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

Sim! Os professores eram muito qualificados e nos deram todo o suporte necessário. O conteúdos 
das matérias também eram muito bons, uma ótima bibliografia e trabalhos enriquecedores. 

 

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   (  x  )  Centro Esportivo 

(  x  ) Alojamento   (  x  )  Tutor 

(    ) Outras: 

 

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

Eu considero melhor, principalmente devido ao maior comprometimento dos professores. Os 
conhecimentos passados em sala de aula eram bem maiores, mais proveitosos e com exemplos 
mais atuais quando comparados aos das aulas de Publicidade. 

 

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 organização de alunos da BCU é uma mistura de CA e Atlética, eles trabalham junto com a 
organização da faculdade e organizam as atividades para os alunos de todas as unidades. 

 

b) Como foram?  

Tivemos uma semana de recepção dos calouros, com muitas atividades durante todos os dias. 
Foram gincanas, passeios, feiras, etc, onde podíamos explorar os prédios da universidade e nos 
integrar com outros alunos. 

 

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

Eu tive mais contato com estudantes nativos, pois eu e as outras ecanas que foram comigo no 
intercâmbio éramos as únicas intercambistas das minhas aulas. 

 

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

Os professores desde o primeiro dia se mostraram muito acessíveis e nos deram todo o suporte 
necessário. Eles me deixaram à vontade para tirar dúvidas quando quisesse, principalmente se 
estivesse com dificuldades em acompanhar as aulas devido à língua. 

 

Parte III – Documentação  

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

Como na Inglaterra não é preciso tirar visto caso você vá estudar somente por seis meses, eu 
apenas levei minha documentação e tirei o visto na hora da imigração em Londres. Foi bem 
tranquilo e nem olharam todos os documentos que eles exigem no site. 

 

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

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

 

Documento Valor da taxa 

Carteirinha da universidade - 

  

  

  

 

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (  x ) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     ( x )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Eu dividi uma casa com outros ingleses e não tinha uma necessidade de permanência mínima. 

 

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

Eu tive a sorte de ficar em uma casa ótima, bem grande e confortável. Não tive nenhum problema 
em relação à casa. 

 

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

A casa era bem no centro da cidade, o que facilitou muito. Eu podia ir a pé para todos os lugares, 
inclusive para a universidade. 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Todo mês eu depositava o valor do aluguel na conta de um dos moradores da casa que assinava 
o contrato do aluguel.  

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Eu cheguei na Inglaterra no final do verão (Agosto) e fiquei até o inverno (Fevereiro). Posso dizer 
que o que eu mais passei foi frio! E muita chuva. 

 

2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 
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Muita roupa de frio! Eu deixei para comprar lá porque realmente é mais barato. Comprei casacos, 
meias, luvas, toucas, segunda pele, bota..era só isso que eu usava. Levei roupas mais levinhas do 
Brasil mas nunca saíram da minha malal. 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

 

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

Nunca precisei usar. 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? Não 

Moradia 

R$ 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado para o 

período 

R$ 

5700 - 3500  1.000 10.200,00 

 

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 a melhor experiência da minha vida até agora! Mudou completamente minha 
forma de pensar, tanto em relação à minha profissão como pessoalmente. O contato com outras 
culturas abre a cabeça para novas ideias e formas de viver que nenhuma outra experiência pode 
trazer. E eu acho que ter essa experiência nesse momento da vida, durante a faculdade, quando 
estamos nos desenvolvendo como pessoas e descobrindo o que queremos da vida é 
fundamental! 

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

Birmingham é uma cidade maravilhosa, mas você tem que dar a chance dela te conquistar. A 
primeira impressão não é das melhores, até mesmo para os próprios ingleses, mas as pessoas de 
lá são maravilhosas, É uma cidade que tem uma mistura cultural muito grande comparada a 
outras cidades inglesas. A vida cultural é muito rica!  

E morar no centro foi fundamental para mim, porque apesar de ser a segunda maior cidade da 
Inglaterra, tudo acontece no centrinho da cidade. Então morar ali facilita muito a vivência da 
cidade. 

 

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