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ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

O motivo da minha escolha foi pela USP. Meu interesse primeiro são o meus estudos como 

intercambista e a USP é uma das melhores universidades do mundo e a principal em America 

Latina. Além disso, devido a sua diversidade Cultural, coisa muito importante para quem quer 

conhecer novas formas de expressão tudo isso numa nova lingua. 

 

2) O que influenciou na escolha da USP? E porque na ECA? 

O motivo já foi mencionado no ponto um mas acho que poderia agregar o fato que em 2013 eu 

viagei ao SP e conheci a USP. Naquele tempo gostei muito e procurei informações, achando que 

a ECA era a escola que tinha a mimha carrera, achei a melhor opção para minha primeira viagem 

como intercambista. 

 

3) Como tomou conhecimento da possibilidade de intercâmbio na USP? 

Desde o meu ingresso à universidade cursar movilidade foi un dos meus objetivos então quando a 

minha universidade me deixou eu já tinha as informações das universidades que eu queria ir e só 

precisava de me decidir. USP faz parte dos convenios de movilidad da UV então foi muito legal 

sabe-lo. 

 

IDIOMA 

 

1) Você teve algum problema de adaptação com a língua portuguesa?  

Acho que não. No começo eu podia escutar e ler bem tipo entender o que as pessoas falavan mas 

ficava com vergonha no momento de falar. Mas como era preciso, eu tive que me arriesgar e foi 

muito legal ja que conseguei aprender dos próprios brasileiros e as suas correções da minha fala. 

 

2) Numa escala de 0 a 10, avalie o nível de conhecimento da língua portuguesa antes do 

intercâmbio: 

(  )1       (  )2       ( X )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       (  )10  
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E depois do intercâmbio: 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       ( X )8       (  )9       (  )10 

 

 

CURSO 

 

1) Disciplinas cursadas: 

 Harmonia II 

 Piano Complementar II 

 Canto II 

 Canto Coral IV 

 Metodologia da Pesquisa em Música 

 Introdução à Museologia 

 

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

Harmonia II: Disciplina que desarrolla los conceptos teóricos musicales armónicos, la dificultad se 

baso en la diferencia de enseñanza y el método usado (armonía funcional) a diferencia del método 

de enseñanza conocido (armonía clásica) 

 

Piano complementar II: técnica básica de piano para comprender los conceptos teóricos de 

manera practica. El desafio fue enfrentar repertorio para dos personas. 

 

Canto II: Aulas grupales com enfasis em la técnica vocal, el desafio y dificultad se presentaron al 

momento de abordar el repertorio poniendo en practica las enseñanzas referidas a técnica. 

 

Canto Coral IV: classe grupal, canto de repertorio coral. No se presentaron complicaciones. 

 

Metodologia da Pesquisa em Musica: Disciplina que buscab la introduccion a la investigacion en el 

área de la musica, fueron vistos métodos de investigacion. El desafio fue generar un proyecto de 

investigación en un semestre. 

 

Introdução à Museologia: Clase introductoria al mundo de la museología, se vieron conceptos, 

formas, visiones y un plano general de la historia del museo y sus cambios hasta ahora. Desafio; 

trabajo final en base a todo lo visto durante el semestre en estilo libre lo que complejizó un poco el 

abordaje del mismo. Mas finalmente se coniguió. 

 

1) Numa escala de 0 a 10, avalie a qualidade das aulas cursadas na ECA. (0 ruim/10 excelente) 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       ( X )9       (  )10 
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2) Houve alteração do plano de estudos original? Você conseguiu se matricular nas disciplinas 

que queria?  

Sim, mas só no fato de que eu adicionei mais uma aula e sim, consegui me matricular nas 

disciplinas que eu queria. 

 

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

Foi sim, independente dos problemas que pudessem se apresentar, pessoais na verdade, 

considerando que neste semestre os meus conhecimentos do português melhoraram consegui 

inscrever aulas teóricas onde pude entender tudo aquilo que foi tratado e assim ampliar os meus 

conhecimentos.  

 

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

Correspondeu e em alguns casos foi maior. A minha intenção era voltar com mais conhecimentos 

ao meu pais e a experiência que tive aqui no Brasil em comparação com as minhas expectativas 

diu certo. Acho que o artista tem que ser uma pessoa interdisciplinar e aqui na USP pude fazer 

aulas além da minha área de estudos. 

 

5) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? E quanto aos 

alunos? 

A receptividade de quase todos os prefessores foi muito boa, algumas vezes fico meio difícil mas 

só devido a os feriados então não posso dizer que tenha sido culpa deles. Em geral, todo muito 

bom, e por parte dos meus colegas também, no começo é logico que seja meio difícil por não nos 

conhecer mas com o tempo isso mudou pra melhor. 

 

 

 

ESTRUTURA E ATENDIMENTO 

 

 

4) Numa escala de 0 a 10, avalie as instalações físicas e serviços disponíveis para os alunos 

estrangeiros na ECA. (0 ruim/10 excelente) 

 

COMPUTADORES 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       ( X )6       (  )7       (  )8       (  )9       (  )10 

 

SALAS DE AULA 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       ( X )10 

 

BIBLIOTECA 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       ( X )10 

 

LABORATÓRIOS/SALAS DE AULA PRÁTICAS 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       ( X )9       (  )10 
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5) Numa escala de 0 a 10, avalie as instalações e serviços disponíveis para os alunos 

estrangeiros na USP. (0 ruim/10 excelente) 

 

RECEPÇÃO DE ALUNOS 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       ( X )10 

 

ALIMENTAÇÃO 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       ( X )10 

 

HOSPITAL 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       ( X )8       (  )9       (  )10 

 

TRANSPORTE 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       ( X )9       (  )10 

 

ESPORTES 

(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       ( X )10 

 

 

Você tem alguma sugestão para melhorar o Programa de Intercâmbio da ECA/USP? 

 

Mais que uma sugestão, gostaria de dar os meus parabéns pra vocês. O seu trabalho mostrou 

uma dedicação com a gente que achei muito legal. Honestamente, fico com vontade de voltar. 

 

Muito obrigado. 

Esperamos vê-lo novamente! 


