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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:Geradine_Alejandra_Cortés_Juica_____________________________________________ 

Idade:22_años_____E-mail: geraldine.cortes.j@gmail.com________________Sexo  F (X )  M (   ) 

Universidade de Origem:_Universidad_de_Valparaíso___________________________________ 

País: _Chile_________________ Curso:_Teatro_____________________________________ 

 

Período de Intercâmbio: 

( X) Fevereiro/Julho  (  )Agosto/Dezembro   Ano:_2015_____ 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

___Eu_escolhe_Brasil,_Sao_Paulo,_porque_queria_fazer_minha_pesquisa_final_do_Teatro____

Musical_em_a_cidade_de_Sao_Paulo._______________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

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

_Porque_a_USP_é_uma_das_melhores_universidades_de_latinoamerica,_e_na_ECA_tem_____

muitos_boms_profesores.__________________________________________________________ 

 

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

_nossa_universidade_tenha_uma_lista_de_convenios_e_a_USP_era_uma_delas.____________

______________________________________________________________________________ 

  

IDIOMA 

 

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

_quando_eu_chegue_á_universidade_nao_tenha_muito_conhecimento_da_lingua_e_foi_mais___

dificil,_mas_depois_encontrei_muitas_palavras_iguals_ás_do_espanhol.____________________

______________________________________________________________________________ 

  

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 



 
 

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@gmail.com 
Fone: +55 11 3091-4478 

 

 Jogos Teatrais 

 Música I 

 

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

_As_primeiras_dificuldades_foi_a_lingua_porque_eu_nao_podia_falar_muito_com_meus_______
companheiros_ou_com_meus_profesores,_em_a_disciplina_de_jogos_teatrais_nos_tenhiamos_q
ue_falar_em_as_improvisacoes,_e_foi_muito_dificil,_mas_depois_as_coisas_foram_melhor,_eu_
_falaba_muito_mais_e_participaba_das_actividades.____________________________________
__A_disciplina_de_jogos_teatrais_é_um_curso_onde_aprendemos_fazer_teatro,_desde_o_jogo._
é_uma_disciplina_de_primeiro_ano,_entao,_é_um_acercamento_ao_teatro,_ao_palco_e_as____
aprentacoes.Uma_das_dificuldades,_como_eu_já_falei,_foi_a_lingua,_e_também_a_cultura,_eu 
_nao_sabia_muitas_coisas_jogos,_coisas_que_aconteceiam_em_Brasil,_que_só_podiam_saber_
a_gente_que_moraba_aquí.________________________________________________________
_A_disciplina_de_Música_I,_tem_relacao_com_cantar,_a_malhoria_das_aulas_nos_tenhiamos_q
ue_cantar,_além_de_isso,_tem_relacao_com_o_ritmo,_compas,_leitura_de_partituras_entre____
outras_coisas._A_maior_dificuldade_foi_as_cancoes_que_tenhiamos_que_cantar,_porque_a_mai
oria_eram_cancoes_que_só_a_gente_que_mora_em_brasil_sabe,_mas_pra_mim,_depois_foi__
mais_facil_aprender_porque_eu_já_tinha_maior_conhecimento_da_cultura.__________________
______________________________________________________________________________  

 

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       (  )9       (X)10 

 

2) Houve alteração do plano de estudos original? Você conseguiu se matricular nas disciplinas 

que queria?  

_quando_eu_fize_a_inscripcao_só_podia_tomar_uma_disciplina,_entao_quando_eu_chege_e___

olhe_as_outras_dsciplinas_eu_troque_pelas_que_eu_queria.____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

_Eu_acho_que_sim,_porque_eu_além_das_disciplinas_que_fazia_na_USP,_tinha_que_fazer___

disciplinas_de_minha_universidade._________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

_sim,_foi_tudo_o_que_esperei,.eu_complementei_tudo_o_que_aprendi_antes,_com_mais______

ferramentas_que_eu_acho_que_van_ser_uma_ajuda_pra_mim_como_profesional.___________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

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

alunos? 

De_meus_tres_profesores_foi_muito_boa,_eles_me_ajudarom_muito,_quando_eu_nao_entendia

_alguma_coisa_eles_me_falam_o_que_acontecia._Fora_e_dentro_da_aula._e_quanto_a_meus_
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companheiros,_eles_foram_um_apoio_muito_bom_pra_mim,_eu_fique_mais_tranquila_quando__

ficaba_com_eles.________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

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

nehuma________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


