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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

 

Nome: Beatriz Celani de Macedo_________________________________________________  

No. USP 7585764______ Curso ECA: Curso Superior do Audiovisual_______________ 

 

Dados do Intercâmbio 
 

Universidade:_Birmingham City University____________________________________ 

Curso: Media and Communication____________________________________________ 

Período: (   )1º Semestre de ____   ( X ) 2º Semestre de 2014    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 MEDIA PRODUCTION I 

 TELEVISION INDUSTRIES, TEXTS AND AUDIENCES 

 FILM AND TELEVISION RHETORIC 

  

  

  

  

  

  

 

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

A disciplina de Media Production I era dividida em dois workshops teórico-práticos de escolha do 
aluno. Eu optei por cursar Music TV and Promotional Production e TV Documentaries and Factual. 
No início das aulas tivemos informações teóricas e debates acerca dos temas, assim como alguns 
exercícios práticos simples dentro e fora de aula. Ao final do curso, tivemos que apresentar um 
projeto prático em grupo (vídeo clipe ou video promocional para uma das disciplinas e um mini 
documentário ou vídeo factual para a outra). O maior desafio dos workshops foi trabalhar em 
grupo com alunos que tinham tido uma base teórica e prática muito diferente da minha. Senti certa 
resistência de colegas e também de professores de leva um tom mais experimental a livre aos 
exercícios e trabalhos propostos. Television Industries foi a disciplina onde encontrei maior 
dificuldade. A disciplina era totalmente teórica com palestras e aulas expositivas que abordavam o 
funcionamento e parte da história da indústria televisiva britânica. A maior dificuldade que 
encontrei nessa disciplina foi a rigidez da metodologia de pesquisa utilizada pelos alunos em 
trabalhos teóricos da disciplina. Sem a base de pesquisa que os alunos tinham tido no semestre 
anterior, ficou difícil acompanhar a disciplina. Em Film and TV Rhetoric, a cada semana 
assistíamos a um filme contemporâneo e fazíamos debates em sala de aula acerca da obra e 
também do tema a ser estudado naquela semana. Tínhamos também aulas expositivas onde a 
docente comentava sobre os pontos mais importantes e relevantes dentro da teoria crítica do 
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cinema e televisão. Esta foi a disciplina que menos encontrei dificuldades, todo o conteúdo era 
muito acessível e bem explicado. Como avaliação do curso fizemos resenhas críticas de filmes, 
seriados e sobre diretores de escolha do aluno e um artigo sobre uma obra a escolher. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

    

 

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. Antes mesmo de chegar, recebi um email da Academis Advisor informando-me todas as 
disciplinas disponíveis para cursar. Ela se dispôs a ajudar e tirar todas as minhas dúvidas e 
consegui cursar todas as disciplinas que queria, dentro do limite de créditos por semestre 
estabelecido pela Universidade estrangeira. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

Por estar acostumada a um curso integral, achei que poderia ter dado conta de mais disciplinas. A 
Universidade estabelecia um máximo de quatro disciplinas por semestre para os alunos. Porém. O 
tempo livre permitiu que eu me envolvesse em mais atividades extracurriculares disponibilizadas 
pela Universidade. Havia muitas palestras, eventos, workshops e outras atividades que a escola 
oferecia aos alunos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

Não exatamente. Esperava, por vezes, por um conteúdo mais aprofundado, mas acabei me 
deparando com um curso bastante amplo, o que não é algo ruim, na minha opinião. Porém 
gostaria de ter tido maior aprofundamento na área técnica, tendo em vista a disponibilidade que 
infra-estrutura e equipamentos que a universidade oferece. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

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 

(X )Outras (especifique): _Trabalhos práticos (ex: vídeo clipe, documentário, portfólio), resenhas e 
auto-avaliações. ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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): _________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

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: Estúdios, equipamentos de filmagem, espaços de convivência, Oficinas.  

 

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? 

Acredito que existam tanto aspectos melhores quanto piores. De um modo geral, me senti mais 
preparada tecnicamente que o restante dos alunos estrangeiros, porém, menos preparada no 
aspecto da pesquisa e metodologia teórica. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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 Universidade e alunos voluntários 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

b) Como foram?  

Houve palestras com informações muito úteis para os estrangeiros ( sobre moradia, segurança, 
viagens, atendimento médico, conta bancária, etc), tours pela universidade e pela cidade e festas 
e eventos de integração com brincadeiras, 
etc____________________________________________________________________________ 

 

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

Com estudantes estrangeiros /9 que estavam de intercâmbio ou não). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
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Foi boa. Não houve uma recepção especial para intercambistas, mas os professores sempre 
estavam disponíveis e dispostos a tirar dúvidas. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Parte III – Documentação  

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

Não, pois possuo cidadania europeia. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

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

Não, pois possuo cidadania europeia. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (    ) Apartamento alugado  

(X) Alojamento universitário não filiado à universidade      
  (X) Individual     (   )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Não, porém o preço era um pouco mais elevado para permanências menores. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 

A kitnet era espaçosa e confortável e já continha móveis e alguns utensílios. Bom sistema de 
aquecimento. Banheiro era um pouco pequeno e cozinha não possuía forno. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

O alojamento era localizado a 15 minutos de ônibus da Universidade. Era um bairro residencial de 
imigrantes paquistaneses. Todo o comércio era voltado para a cultura paquistanesa, mas tinha 
fácil acesso a grandes supermercados também. As ruas eram pouco movimentadas à noite. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Depósito internacional. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Muito frio, chuva e vento e um pouco de neve. Era raro ter dias ensolarados. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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

Aconselho comprar roupas de frio lá, pois os preços são mais em conta e as vestimentas são mais 
adequadas para o clima local. Botas quentes e à prova d´água são essenciais. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Possuo acesso ao sistema de saúde européu por conta da cidadania espanhola. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

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

Sim. Tive alguns problemas pois no primeiro posto de atendimento que fui, meu cartão de saúde 
europeu não foi aceito. Mais tarde encontrei um hospital que atendia qualquer pessoa, mesmo 
sem cartão de saúde, e sem custo nenhum. 
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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? _______________________________________________________________ 

 

Moradia 

R$ 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado para o 

período 

R$ 

10.000,00 3.500,00 3.000,00 0,00 0,00 16.500,00 

 

Conclusão 

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

No geral, fio uma experiência muito positiva. Entrei em contato com culturas muito diferentes e fiz 
grandes amizades. Também tive acesso a uma infra-estrutura excelente e um sistema de ensino 
diferente do da ECA. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

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

Aproveite ao máximo todas as facilidades oferecidas pela Universidade, assim como os eventos e 
palestras. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 


