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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Ana Luiza Amgarten Tieghi  

No. USP 8000050  Curso ECA: Comunicação Social - Jornalismo 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: The University of Nottingham 

Curso: disciplinas no Department of Culture, Film and Media 

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

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Inter Faculty French 1a 

 Communication and Technology 

 Introduction to Psychoanalisys 

 Screen Encounters: Audiences and Engagement 

  

  

  

  

  

 

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

Todas as disciplinas, menos o Francês, se baseavam em um esquema de aula expositiva seguida 
de debates entre professores e alunos. A cada semana éramos convidados a ler o material 
bibliográfico disponibilizado no site da universidade. Quanto a essas leituras, não tive grandes 
dificuldades. Mesmo nas aulas de Psicanálise, era possível compreender os escritos.  

 

O maior desafio, para mim, foi participar das discussões em classe. Os professores perguntavam 
coisas para os alunos, e eu tinha medo de falar algo errado ou errar no uso da língua. Isso foi 
difícil especialmente no começo, depois com o tempo fui me habituando e o processo ficou mais 
natural. Também ajuda o fato dos professores serem pacientes quando eu não sabia quais 
palavras usar e os alunos não acharem isso motivo para risos.  

Escrever os trabalhos foi outro desafio. Eram tarefas extensas e eu não estava acostumada a usar 
a língua inglesa de forma acadêmica. Mas consegui fazer. A mesma coisa com as provas, foi um 
desafio, mas nada impossível de ser realizado.  
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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)? 

Em parte. Só consegui me matricular em uma disciplina presente em meu plano de estudo, pois  
algumas não eram oferecidas no período em que estive na universidade e em outras havia 
problemas de horário. Porém, consegui encontrar outras disciplinas que me chamaram a atenção.  

 

Eu tinha um academic advisor disponível, mas não cheguei a consultá-lo. Fiz todo o processo 
sozinha.  

 

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

Quando cheguei na universidade fiquei com medo de fazer todos os créditos possíveis, então 
optei pelo mínimo aceitável. Mas acredito que poderia ter optado por um meio termo e ter cursado 
mais uma disciplina. 

 

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

Na maioria das vezes, sim. Apenas a disciplina Communication and Technology que ofereceu um 
conteúdo mais básico do que eu imaginei, mas isso também foi erro meu, pois a disciplina é para 
alunos do primeiro ano e então não poderia ser diferente. Mas mesmo assim ela foi proveitosa 
para mim. 

 

 

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

(x) 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 

(    ) Alojamento   (x)  Tutor 

(    ) Outras: 
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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? 

Isso varia. Na disciplina Communication and Technology achei equivalente. Já em Introduction to 
Psychoanalysis e Screen Encounters: Audiences and Engagement considerei de melhor 
qualidade. Creio que tive essa impressão pela vontade dos professores em ensinar e também 
pela participação ativa dos alunos, que se mostravam interessados. O feedback oferecido pelos 
professores também foi bem melhor do que o que geralmente encontro na ECA, e na USP em 
geral. 

 

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 próprio departamento em que fiquei matriculada. 

 

b) Como foram?  

Uma reunião para apresentar a estrutura da universidade e seus sistemas (que, por uma falha de 
comunicação deles, só fiquei sabendo depois de ocorrida) e uma reunião para explicar como fazer 
a matrícula nas disciplinas.  

 

Achei essa integração bem falha. Primeiro porque ela aconteceu já durante as aulas, ou seja, só 
pudemos fazer nossa matrícula quando as aulas já haviam começado e por isso perdemos a 
primeira semana de aulas. Creio que eles fazem um trabalho melhor de integração no primeiro 
semestre (que corresponde ao nosso segundo), por ser o começo do ano letivo e período em que 
chegam mais estudantes internacionais. 

 

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

Durante as aulas com nativos, mas fora delas exclusivamente com estrangeiros. 

  

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

Muito boa, todos os professores foram pacientes com minhas dúvidas, respondiam e-mails no 
mesmo dia em que eu mandava e me ajudaram com o que foi necessário. 

 

Parte III – Documentação  
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1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 

O visto para estudar seis meses na Inglaterra pode ser feito gratuitamente no aeroporto, quando 
você chega no país. Eu fiquei com medo de resolver isso apenas lá e tirei o visto ainda no Brasil, 
pagando. Não sei se foi uma boa escolha, porque fiz com pouco tempo de antecedência e corri o 
risco de ficar sem meu passaporte. Além de que, quando cheguei na Inglaterra, a funcionária da 
imigração me fez novamente todas as perguntas que já havia respondido quando pedi o visto 
ainda no Brasil. Não valeu muito a pena, mas pelo menos viajei mais tranquila.  

 

Se quiser tirar antes, minha dica é fazer com pelo menos uns dois meses de antecedência. Se for 
tirar lá, cuidado redobrado com a documentação e as traduções juramentadas. 

 

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

Não. 

 

3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer? Nenhum. Só me deram a 
carteirinha de estudante, gratuita. 

 

 

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 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Morei em um alojamento estudantil que pertence a uma empresa. Não era vinculado à 
Universidade. Havia permanência mínima de um semestre. 

 

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

Boa. Era uma limpeza mais superficial e apenas nas áreas comuns (sala, cozinha e banheiros), 
mas dava conta. O resto ficava por conta minha e das outras quatro meninas que moravam 
comigo. Mas como nenhuma era muito bagunceira, não tivemos grandes problemas.  
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c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 

Sim, ficava a meia hora a pé tanto da Universidade, quanto do centro da cidade. Aliás, esse foi o 
motivo pelo qual escolhi o alojamento. 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Transferência bancária internacional. O valor foi devolvido um mês após minha partida do 
alojamento. 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

Cheguei durante o inverno, então enfrentei semanas de tempo nublado, muita chuva e até neve 
em alguns dias. Mas o clima em Nottingham é ameno, nã fica muito abaixo de zero e dificilmente 
passa dos 20ºC, mesmo no final do intercâmbio, com a proximidade do verão. Venta bastante na 
Inglaterra como um todo. 

 

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

Roupas que se usa normalmente no Brasil, mais um ou dois casacos quentes. Ou melhor, leve um 
e compre outro por lá. Cardigans e casacos leves também são uma boa opção, para serem 
usados sob os casacos maiores, já que em todos os locais fechados existe aquecedor e a 
temperatura varia bastante. É preciso vestir camadas. 

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

 

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

Não precisei usar. 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? Infelizmente não ofereceram para o meu semestre 

 

Moradia 

R$ 

Transporte 

R$ 

Alimentação 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras taxas 

Seguro-
Saúde  

(se 
necessário) 

Total de gastos 
aproximado para o 

período 

R$ 

11 mil (avião: 3 
mil) 

Por volta de 
1,5 mil 

reais/mês 

Visto + 
traduções: 

700  

1,4 mil 26 mil 
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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 maravilhosa. Poder conhecer tantas pessoas de lugares diferentes, fazer 
amizades, aprender durante as aulas, viajar, exercitar a língua, se virar em outro país, tudo isso 
com certeza me ajudou a crescer como pessoa e trará benefícios diretos e indiretos nessas três 
instâncias da minha vida.  

 

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

Pese bem o fator econômico, gastar em libra não é brincadeira. Eu fui sem bolsa e me senti 
bastante culpada por gastar tudo o que estava gastando. Tirando isso, amo o país e indico para 
todos, há uma mistura de culturas na Inglaterra que é incrível, e eles lidam muito bem com as 
diferenças. Além disso, na minha opinião, o clima é maravilhoso. Os museus, que são vários, são 
de graça. Há inúmeras cidades que valem serem visitadas dentro do país e no Reino Unido como 
um todo.  

 

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

Evite ficar rodeado de brasileiros o tempo todo. Nós estamos em todos os lugares do mundo, mas 
você tem a vida inteira para andar com brasileiros. Aproveite a oportunidade para conhecer 
pessoas de outros países também.  

 

Informações adicionais para o Site da CRInt/ECA (opcional): 

1) Foto(s) de você na cidade onde realizou o intercâmbio (preferencialmente em orientação paisagem, 

entre 640x480 e 800x600): 
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