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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 
 

 

Nome: Beatriz Barreto de Aquino  

No. USP 979941   Curso ECA: Turismo 

 

Dados do Intercâmbio 
 

Universidade: Universitat Jaume I 

Curso: Turismo 

Período: ( X )1º Semestre de 2020   ( X ) 2º Semestre de 2019   (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

▪ Planificación y Ordenación Integrada de Desarrollo Turístico 

▪ Análisis y Gestión de Recursos Turísticos: Diseño de Productos 

▪ Historia Moderna 

▪ Patrimonio Cultural (Arte) 

▪ Marketing Operativo 

▪  

▪  

▪  

▪  

 

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

 

No primeiro semestre eu peguei duas matérias do curso de turismo e uma do curso de história e 
patrimônio. Foi legal fazer uma disciplina em outro instituto e eu aprendi bastante sobre história 
moderna e por outra perspectiva que havia aprendido no colégio. Tivemos uma prova e um trabalho 
nessa disciplina, além disso havia testes semanais feitos por aplicativo no final da aula. Acho que a 
maior dificuldade foi ter feito o trabalho com uma norte- americana que não falava espanhol, mas 
mesmo assim, nós saímos super bem. E quanto à prova, acho que no geral de todas disciplinas 
que fiz é que as aulas são muito direcionadas para a prova, então acaba sendo mais “fácil”, porque 
o conteúdo é mais técnico.  

Nas matérias de turismo, foi basicamente conteúdo de matérias que tinha feito na ECA, s´que mais 
organizado e técnico, também tive provas e trabalhos em grupo, foi bem legal porque as duas 
matérias estavam ligadas e cada grupo trabalhou com uma cidade da região, fizemos visitas de 
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campos em duas cidades diferentes, falamos com  escritório de turismo e prefeitura, tudo pago pela 
Universidade, apenas alimentação. 

No segundo semestre fiz duas matérias do curso de turismo, mas foram matérias do segundo ano. 
Apesar disso, a disciplina de Patrimonio Cultural (Arte) foi complementar a matéria de Património 
da ECA, aprendi mais sobre história da arte e com a pandemia mudamos para o formato normal e 
eles acabaram flexibilizando muita coisa, então a adaptação foi boa e deu pra acompanhar, fiz 
apenas uma prova oral nesta matéria.  

Confesso que a segunda matéria, a de Marketing Operativo, foi a que eu menos gostei, o conteúdo 
tinha o mesmo problema que tive com as matérias de marketing da Eca, que acabam sendo muito 
básicas e não aplicáveis na realidade.  

No geral gostei muito de todas as disciplinas que cursei, fico muito feliz por ter tirado Notable em 
quatro delas, isso mostra que aprendi bastante e aproveitei muito da experiência. 

 

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 tinha solicitado cinco e duas delas eram 
em valenciano, a língua da região de Valência, então tive que cancelar elas. Fiz a matricula em uma 
atividade do escritório de relações internacionais, marcamos um horário e um grupo por vez entrou 
na sala de computadores e fez a matrícula e cadastro no site da faculdade com apoio deles e cada 
um tinha um professor tutor que aprovava a nossa matriculei e cancelamentos ou inclusões de 
disciplinas depois da matrícula inicial. 

 

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

 

Sim, ainda bem que tive que cancelar aquelas duas disciplinas que eram em valenciano, pois talvez 
se eu tivesse feito mais de três, teria sido mais difícil. No segundo semestre quando optei por apenas 
duas, foi mais tranquilo, ainda mais durante a quarentena que tudo estava mais difícil de 
acompanhar.  

 

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

 

No geral sim, as disciplinas em si não eram tão aprofundadas, mas os recursos da faculdade, o 
suporte dos professores e a didática deles complementam. 

 

 

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

(   )Outra (especifique): viagem de campo. 

 

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: Xerox grátis (200) 

 

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

Em caso afirmativo, explique suas principais dificuldades: apesar de não ter tido dificuldades com 
as aulas que cursei, tive que cancelar duas matérias que eram oferecidas no idioma que eu não 
sabia: o valenciano. 

 

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

 

Considerando que são equivalentes, o curso de turismo da faculdade de lá tinha duas opções de 
formação, uma voltada para ações públicas e outra para negócios, e como as matérias que peguei 
eram muito similares às da ECA, não consegui ver tanta diferença. A didática deles é melhor, mas 
o conteúdo é mais simples. 

 

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 escritório de relações internacionais e o escritório Erasmus. 

 

b) Como foram?  

 

Tivemos muitas atividades, como passeios pela universidade e cidade, viagens, palestras, eventos, 
etc. Com o escritório Erasmus havia festas, bares, viagens, etc. 

 

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

 

Mais com estrangeiros, mas deu pra fazer amizade com muita gente durante o tempo que fiquei, de 
criar relações tanto com estrangeiros, quanto com nativos. 

 

 

3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 
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Sim, em aulas com muitos alunos eram mais afastados, mas mesmo assim eram acessíveis. 

 

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

 

Não senti preconceito, mas apenas da universidade ser receptiva com os estrangeiros, os alunos 
não se importavam tanto com a gente. 

 

 

Parte III – Documentação  

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

 

Tive problemas para comprovar renda, porque apesar de você ter o dinheiro na sua conta, precisava 
também que os pais comprassem dinheiro como responsável do aluno. Acho que o seguro saúde 
e a comprovação de renda são os documentos mais importante,a única dica seria se organizar para 
conseguir todos os documentos, marcar horário no consulado e fazer o processo com tempo. 

 

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

 

Não, pois fiz o visto por 6 meses, depois teria que pedir renovação, mas como houve o coronavírus, 
os vistos foram renovados automaticamente.  

 

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

 

 

Documento Valor da taxa 

Cartão do estudante Gratuito 

  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 ( X ) Apartamento alugado  

        ( X ) Individual     (   )Compartilhado 

 

a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Sim, 5 ou 6 meses dependendo do semestre. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 

 

Optei por uma opção barata, então não era tão confortável, mas  o apartamento tinha o 
necessário quanto a móveis, eletrodomésticos, etc. O dono colou alguns avisos com regras nos 
ambientes, mas não era muito seguido, fazíamos nossa própria organização de limpeza, mas era 
muito tranquilo, pois todos os moradores eram estudantes estrangeiros e soubemos equilibrar 
diversão e organização dentro de casa.  

 

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

 

Sim, Castellón é uma cidade muito pequena, então tudo era muito próximo. O apartamento em 
que morei e também os de amigos eram bem localizados, perto do centro e cerca de 15/20 
minutos de bicicleta até a universidade ou até a praia, que estavam em direções opostas.  

 

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

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

 

Eu paguei metade do calção adiantado (valor de um mês) e quando cheguei lá paguei a outra 
metade e o primeiro mês antes de entrar no apartamento. Os outros meses eram cobrados 
presencialmente pelo dono, que oferecia um recibo simples.  

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

 

Cheguei no final do verão, mas ainda estava muito quente e consegui aproveitar um mês e meio de 
praia. Depois foi esfriando aos poucos e o inverno não foi tão forte, mas cansa porque dura muito 
tempo. Acho que vale mais a pena ir no começo do ano, porque o inverno está acabando e a vida 
na cidade/país é muito mais interessante no verão, então no segundo semestre aproveitei três 
meses de praia. Claro que o calor também incomoda muito, pois novamente, são meses de um 
clima intenso, mas considera que se aproveita mais dos lugares no calor.  

 

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

 

Para a região que eu fui, pode-se levar roupas gerais, de calor e frio, roupas que usamos em São 
Paulo, por exemplo, e se for preciso, comprar um ou dois casacos e roupas de verão também, já 
que são baratas e acompanham o estilo de lá também. Então, eu aconselho a não se preocupar 
muito com roupas se o intercâmbio for em uma cidade na mesma região.  

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

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

 

Não, contratei para a viagem. 
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2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 

 

Utilizei três vezes e não tive problema nenhuma das vezes.  

 

 

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$ 

2.800 960 40 600 0 1.500 23.000 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio:6,00 

 

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.? 

 

O CRInt deu muito apoio, apesar de eu ter feito o edital da AUCANI. Sinto que quem participa dos 
editais da ECA têm mais respaldo, era difícil encontrar informações extras sobre outros alunos que 
participaram, como era a universidade, etc.  

 

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

 

Entendo que a AUCANI possui muitas funções, mas sugeriria um contato mais aproximado com o 
aluno para os editais exclusivo deles. Quanto ao CRInt, espero faça mais convênios. 

 

Conclusão 

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

 

Com certeza a melhor experiência que tive até hoje, são muitos aprendizados e amadurecimento 
na vida pessoal e oferece muitas oportunidades que nos acrescentam no âmbito profissional e 
acadêmico.  
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2) Que conselhos e/ou dicas você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo lugar 
em que você esteve? 

 

Estar aberto a viver uma experiência muito mais tranquila do que a vida de São Paulo, não acho 
que seja uma experiência tão interessante para alguém que está cansado do interior ou de uma 
vida tranquila. 

 

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

 

Antes do intercâmbio, planejamento é o mais importante em todas as etapas. Para buscar as vagas, 
inscrições, conhecer sobre a universidade, documentos, etc. Fazer um intercâmbio independente 
das condições/facilidades, é difícil e exige organização e planejamento. 
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