
RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA

Nome: ELENA MAMBRINI DE OLIVEIRA
No. USP 9304572  Curso ECA: Licenciatura em Educomunicação

Dados do Intercâmbio

Universidade: Universidade de Coimbra
Curso: Licenciatura em Jornalismo e Comunicação
Período: (  x )1º Semestre de 2018  (   ) 2º Semestre de ____    (   ) Ano Completo de ______

Parte I - Vida acadêmica
1) Disciplinas cursadas:

▪ Análise e Crítica de Filmes
▪ Arte e Humanismo
▪ História das Mulheres
▪ Migrações e Multiculturalidade na Europa
▪

▪

▪

▪

▪

2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram
as dificuldades/desafios enfrentados:
Em ACF, vimos algumas teorias do cinema e analisamos filmes durante as aulas. Em AH, tivemos
muitas atividades práticas, incluindo visitas técnicas em alguns pontos de Coimbra e outras
cidades para estudar a arquitetura desses espaços. Em HM o foco é na Idade Média, apenas,
mas os estudos ajudam a entender a contemporaneidade. Em MME lemos textos e fizemos
trabalhos a respeito de movimentos migratórios e suas características na Europa. Acredito que a
leitura de bibliografias acadêmicas em áreas diferentes da nossa de ingresso na universidade, foi
uma dificuldade inicial.

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. Precisei fazer alterações e contei com o apoio da USP e da UC, mas não
necessariamente de um Academic Advisor.

4) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente.
Sim. Acho que 4 disciplinas é um bom número, embora seja importante investigar também o
planejamento das aulas a fim de garantir que as atividades propostas e especialmente em casos
de aulas que tenham atividades para além das aulas semanais.
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5) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê?
De modo geral, sim. Embora o modo como as aulas se deram, poderia ter sido diferente, de modo
a compreender a teoria de modo contextualizado com a prática.

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
(    )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
(    ) Computadores (    )  Centro Esportivo
( x ) Alojamento (    )  Tutor
(    ) Outras:

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?
Eu cursei disciplinas de mais de um curso, mas observando a partir dessa perspectiva, entendo
que a qualidade do curso na ECA é superior.

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?
Casa de Lusofonia da UC.

b) Como foram?
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Basicamente um encontro com os estudantes no prédio da Casa da Lusofonia apoiando com as
principais dúvidas a respeito da UC e de dúvidas gerais da ambientação e organização própria na
cidade, como orientações para bancos, moradias, entre outros.

2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes
nativos ou com estrangeiros?
Com os dois. Mas a maioria, com estudantes brasileiros.

3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas?
Isso variou de cada professor. A grande maioria eram acessíveis fora das aulas, mas não muito
empáticos com as adaptações do estudante estrangeiro nos primeiros momentos.

4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em que
estudou?
No ambiente acadêmico não diretamente, apenas através de pichações na universidade que
desmerecem os estudantes brasileiros. Na cidade tive um incidente de uma pessoa diretamente à
mim.

Parte III – Documentação
1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo?
Sim. Quanto antes puder iniciar o processo de pedido, melhor. Especialmente para Portugal
devido a grande procura de brasileiros.

2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo?
(especifique prazos, taxas, documentos necessários)
Sim. Abri uma conta bancária (sem custo) e um Número de Identificação Fiscal (NIF), uma
espécie de CPF, o valor foi de 10,20 E.

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

Documento Valor da taxa
Número de Identificação Fiscal 10,20

Seguro de vida UC 7

Parte IV – Alojamento/Moradia
1) Você morou em:
(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República
(    ) Casa de Família (    ) Apartamento alugado

(   ) Individual     ( x  ) Compartilhado
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a) Havia necessidade de permanência mínima?
Não.

b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades
oferecidas?
A organização era combinada diretamente com as outras moradoras. De modo geral, não
houveram grandes problemas. Apenas alguns relacionados a barulho e visitas na casa.

c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse?
Sim, bem próximo. Pude ir a pé para as aulas.

2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (    ) Sim   Não (x)
a) De que maneira  os pagamentos foram realizados?
Foram feitos depósitos na conta do senhorio.

Parte V – Clima
1) Quais as condições climáticas que você enfrentou?
Inverno, bastante úmido. Início da primavera. Bastante frio e bastante calor.

2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período?
Casacos reforçados para frios mais intensos, galochas e tênis antiderrapantes, toucas, luvas e
cachecol. Para o calor, já estamos acostumados no Brasil.

Parte VI – Seguro-Saúde
1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem?
Precisei comprar para a viagem.

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

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

Se sim, qual? PROGRAMA DE BOLSAS LUSO-BRASILEIRA.

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-Sa
úde

R$

Total de
gastos

aproximado
para o

período
R$
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R$4.500,00 200 E 30E 150 E 100 E R$2.500 +-
R$12.000,00

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: 3,9

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.?
Muito positiva. Os encontros para tirar dúvidas foram necessários e bem importantes. O apoio
para tirar dúvidas sobre o edital também.

2) Que sugestões você faria para que os serviços prestados pela CRInt ECA/ AUCANI (ex-VRERI)
fossem aperfeiçoados?
Atendimento noturno. Faz muita falta para os estudantes do período noturno poder ter
atendimento presencial para dúvidas e entrega de documentos.

Conclusão
1) Qual a avaliação que você faz do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida
pessoal, acadêmica e profissional?
A melhor possível. Foi um período onde pude compreender mais quem eu sou, o país que
pertenço, os privilégios que tenho e os que não tenho. O quão excelente as universidades
públicas no Brasil são, apesar de todos os cortes e ausência de investimentos.

2) Que conselhos e/ou dicas você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo lugar
em que você esteve?
Esteja aberto a aprender sobre o Brasil através de outros países e culturas. Não se preocupar em
entender tudo de início e lembrar que em Portugal, mesmo com todas as diferenças de como as
coisas funcionam, a língua portuguesa é um facilitador. Não tenha pressa :)

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

Informações adicionais para o Site da CRInt/ECA (opcional):
1) Breve depoimento para futuros intercambistas (máximo 500 caracteres):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

COMISSÃO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRInt)
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Prédio Central
Cidade Universitária. 05508-020. São Paulo/SP. Brasil
www.eca.usp.br/crint | crint-eca@usp.br | incoming.eca@usp.br
Fone: +55 11 3091-4478


