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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 
 

Nome: Augusto Piccinini 

No. USP: 8543459             Curso ECA: Música 

 

Dados do Intercâmbio 

 
Universidade: University of Nottingham 

Curso: Music (no award) 

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

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Global Music Studies 

 Approaches to Popular Music (level two) 

 Aesthetics of Electronic and Computer Music 

 Interfaculty Japanese 1A 

 Philosophy and the Contemporary World 

  

  

  

  

 

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

 Cursei três disciplinas no curso de música e outras duas fora. As disciplinas do curso de 
música foram especialmente voltadas para a música popular, eletrônica, e também para a 
etnomusicologia. Global Music Studies é uma disciplina de etnomusicologia em que são 
apresentadas algumas tradições musicais de povos do Leste Asiático, Oceania e Africa. 
Approaches to Popular Music é uma disciplina voltada especialmente para a música popular inglesa 
e americana do século XX, começando com os primórdios do Rock  e terminando com o Hip Hop. 
Aesthetics of Electronic and Computer Music  apresenta as principais correntes, pensadores, 
músicos e tecnologias  da história da música eletrônica, tanto em suas vertentes  ligadas à música 
clássica quanto à música popular. 
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 Interfaculty Japanese é a disciplina de primeiro semestre de língua japonesa oferecida pelo 
departamento de línguas da universidade.  As aulas são razoáveis, o ritmo é rápido e, como é de 
se imaginar,  pode causar um pouco de confusão aprender uma terceira língua  tendo como 
referência uma segunda língua (no caso, aprender japonês a partir do inglês). 

Por fim, Philosophy and the Contemporary World é uma disciplina do departamento de filosofia  
oferecida aos alunos do primeiro ano de graduação como uma introdução ao pensamento filosófico. 
Diversos temas sensíveis do mundo contemporâneo são abordados com rigor filosófico, como 
imigração,  apropriação cultural, inteligência artificial, sexbots,  liberdade de expressão,  etc.     

 

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, mas não sem antes bater muito a cabeça 
contra o website da universidade. Nunca fica claro nas ementas da disciplina se alunos de fora 
podem cursar, se existem requisitos, etc.  Na primeira semana de recepção a universidade oferece 
auxílio aos alunos para realizarem a matrícula, mas não me foi de grande ajuda. 

 

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

 Sim. É importante notar que algumas disciplinas tem duas aulas (lectures) por semana e 
ainda um seminar. 5 disciplinas foi a medida certa para  manter pelo menos uma aula por dia. Alguns 
dias ficaram abarrotados de aulas, mas outros ficaram mais tranquilos. Talvez 4 disciplinas seja o 
mais adequado para não acumular muitas redações e exames ao final do semestre  , mas 5 é 
perfeitamente  factível. 

 

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

Eu não tinha exatamente expectativas quanto ao conteúdo das disciplinas, mas posso dizer que, 
de maneira geral, as disciplinas foram todas bem formuladas  e o conteúdo bem organizado.   

 

 

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 

(  X  )Outras (especifique): Apresentações em classe, e, no caso do curso de línguas, uma prova 
oral. 

 

7) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 

(  X ) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 

(  X ) Palestras/conferencias de professores convidados 

(  X ) Aulas dialogadas e debates mediados pelo professor da disciplina. 

(  X )Outra (especifique): As aulas de nível universitário no Reino Unido costumam ser dividas entre 
Lecture e Seminar. Lecture são aulas comuns, em que o professor expõe o conteúdo para toda a 
classe. Seminar são realizados com grupos menores e costumam envolver mais discussões entre 
alunos sobre o conteúdo, geralmente a partir da leitura de algum texto. 

 

8) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 

(  X  ) Biblioteca    (  X  )  Restaurantes/ Lanchonetes 

(  X  ) Computadores   (  X  )  Centro Esportivo 
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(  X  ) Alojamento   (    )  Tutor 

(  X  ) Outras: Tutores são oferecidos, mas apenas para alunos regulares. 

 

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? 

 Em termos de estrutura física, a Universidade de Nottingham é certamente melhor que a 
USP. Quanto à qualidade dos cursos em si, existem pontos melhores e piores. As aulas na 
Universidade de Nottingham são sempre  bem estruturadas, com começo meio e fim, e um conteúdo 
muito claro. Quase sempre os slides das aulas eram disponibilizados com antecedência e em 
algumas aulas eram distribuídos handouts com um resumo do conteúdo. Tive, claro, experiências 
com este tipo de aula na USP, mas muitas vezes as aulas da USP foram pouco estruturadas e de 
conteúdo difuso, quase como um devaneio do professor, sem rumo.    

 

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 primeira semana de aula é toda voltada para a recepção de calouros e organizada pela própria 
Universidade junto com as diversas sociedades geridas por alunos. A recepção de alunos 
internacionais aconteceu em meio aos eventos da primeira semana. 

 

b) Como foram? 

Não participei da recepção de estudantes estrangeiros. 

 

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

Como morei em um alojamento estudantil reservado para estudantes estrangeiros, meu contato 
diário com eles foi maior. Tive contato com estudantes ingleses, mas apenas em sala de aula. 

 

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

Professores são bastante receptivos e encorajam os alunos a procurá-los fora das aulas para 
atendimentos. Todos professores possuem um office hour, um horário reservado para atendimento 
de alunos. 

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Parte III – Documentação 

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

Não solicitei visto pois entrei na Inglaterra como cidadão europeu. 

 

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

Sim. Fiz um registro junto ao NHS, sistema de saúde de Reino Unido de maneira gratuita. Neste 
processo, por sugestão deles, fui vacinado contra meningite, também gratuitamente.  Contudo, 
fiquei apenas  por um semestre no Reino Unido. Estudantes que irão ficar por mais de 6 meses 
precisam fazer uma série de outros registros. 

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Student Card Oferecido pela 
universidade no ato da 

matrícula 

  

  

  

 

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? 

Sim. Os contratos são para semestres ou anos letivos. 

 

 

 

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

O alojamento em que fiquei, Broadgate Park, é do tipo self-cattered, ou seja, não possui alimentação 
inclusa. O flat possuia uma cozinha com fogão, forno, micro-ondas e chaleira, mas tive que comprar 
utensílios básicos como panela, pratos, talheres, etc. A limpeza dos espaços comuns era feita uma 
vez por semana. Os quartos eram individuais, mas com um banheiro compartilhado entre 6 pessoas. 

 

c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 
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Sim. O Alojamento era perto da entrada oeste do Park Campus, campus onde fiz todas minhas 
disciplinas.  Demorava cerca de 15  minutos caminhando para chegar no departamento mais 
distante. Para chegar ao centro de Nottingham, tanto o ponto de ônibus quanto a linha de tram 
ficavam bem perto do alojamento. 

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Transferência bancária. 

 

 

Parte V – Clima 

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

No início do outono alguns dias eram agradáveis, em torno de 20 graus, mas a o longo do período 
esfriou bastante.  Em dezembro e janeiro as temperaturas ficavam entre -2 e 4 graus. Chove  com 
alguma frequência , mas os piores dias são os de ventania. Só encontrei neve nos meus últimos 
dias na Inglaterra, em fevereiro.   

 

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

Geralmente, um casaco sobre uma blusa basta para suportar o frio. 

 

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 usei o seguro durante a viagem. 

 

 

Parte VII – Custos 

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

    Se sim, qual? Bolsa 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$ 

Comprado 
com 

programa 
de pontos 

2.646 78 1.764  895 20.000 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 1 libra = 4.90 reais. 
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Parte VIII – CRInt ECA/AUCANI 

1) Qual a sua avaliação em relação ao trabalho desenvolvido pela CRInt ECA/AUCANI (ex-VRERI) 
em relação a: divulgação dos programas, processo seletivo, atendimento pessoal, assistência 
prestada antes e durante o intercâmbio, etc.? 

A CRInt da ECA me auxilou bastante no processo anterior ao intercâmbio e sempre respondeu 
minhas dúvidas. Acho muito legal a iniciativa de fazer reuniões com os intercambistas antes da 
viagem e acho importante a forte presença nas redes sociais. 

 

2) Que sugestões você faria para que os serviços prestados pela CRInt ECA/ AUCANI (ex-VRERI) 
fossem aperfeiçoados? 

Não saberia dizer. 

 

Conclusão 

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

Minha avaliação da experiência é positiva. Aprendi muito sobre muitas coisas, nem todas dentro da 
universidade. As disciplinas que cursei me apresentaram uma literatura muito ampla. De maneira 
geral, foi interessante conhecer um outro tipo de curso de música, bastante diferente daquele 
oferecido na USP. No nível pessoal, conheci e convivi com pessoas do mundo todo, o que é sempre 
muito legal. 

 

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

Escolha com sabedoria onde vai morar. Morar perto de supermercados e  de onde vai estudar pode 
economizar bastante dinheiro, pois o transporte público é um pouco caro. Sobre a universidade, 
tenha paciência com o atendimento online deles e com os websites, ao menos no inicio do semestre 
quando muitos alunos estão chegando. Sobre Nottingham, a cidade fica bem no centro da Inglaterra,  
dá pra fazer bate-e-volta nas grandes cidades do país. Algumas empresas em Nottingham 
organizam este tipo de viagem por um preço razoável, mas também pode viajar de ônibus por conta 
pagando bem barato.    

 

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

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
 


