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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:__________chunlin_zhou____________________________________________________

______ 

Idade:___21_________ E-mail: 

______1251643678@qq.com_________________________________  Sexo  F (* *)  M (   ) 

Universidade de Origem: xian_international studies university  
País: 

______China_____________________Curso:___letras__________________________________

___ 

 

Período de Intercâmbio: 

(* * ) Fevereiro/Julho  ( ** )Agosto/Dezembro      Ano:___2014  e__2015______ 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

___Tiveram varias causas que me fizeram escolher o Brasil.Eu conclui em tres pontos 

principais._Primeira,eu estudava o portugues por dois anos no meu pais ,mas ainda nao 

conseguia falar fluentemente ,portanto decidi fazer intercambio no brasil onde se fala o portugues 

para melhorar meu estudo;Segunda,dizem que o Brasil eh um pais cheio de paradoxal que tem 

paisagens lindas ,churrasco original ,grande mistura das racas,futebol,samba,mas tambem 

existem muito problemas sociais,muitos pobres na rua,em favelas,violencia e inseguranca 

social,entretanto eu proria conhecia quase nada sobre o Brasil.Tive muita curiosidade a conhecer 

esse pais que fica muito longe no outro lado da terra;Terceira,a USP eh uma universidade 

conhecida na america -latina ,contendo com profesores e alunos dedicados,  bom ambiente 

cultural e academico...Alem disso,  existiu  um projeto de intercambio entre a USP e a minha 

faculdade original e eu vim com convenio da 

USP.__________________________________________________________________________ 

 

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

_________Eu escolhi a USP ,porque ela tem boa fama e fica se localizada em sao paulo ,uma 

cidade metropolitana  com diversos eventos culturais e academicos_._Tenho muito interesse em 

cursos de comunicacoes e de artes,sobretudo,o da editoracao e jornalismo ,e na ECA se oferece 

muitas disciplinas de que eu gosto muito,como a revisao de textos e historia de 

livros.__________________________________________________________________________ 

 

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

________Teve  um projeto de intercambio bilateral entre  a FFLCH (Faculdade de Filosofia ,de 

Letras e de Ciencia Social) da USP e minha faculdade 

original.________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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IDIOMA 

 

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

_______Sim,a pronuncia do portugues do Brasil ,a diferenca entre o portugues falado e o 

escrito._________________________________________________________________________ 

  

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 Revisao de Textos 

 Introducao do estudo da lingua portuguesa, 1 e 2 

 Aspetos da cultura brasileira 

 Cultura chinesa ,1 e 2 

 Cultura pop 

 Cultura coreana 

 

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

____ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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       (  )10 

 

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

que queria?  

sim,consegui todas as aulas que eu queria fazer.  

______________________________________________________________________________ 

 

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

Nao ,eu matriculei em sete materias neste semestre, e dentre delas, tiveram duas muito 

pesadas.E acho dificil fazer bem em todas as sete materias,ja que no final de semestre tenho 

muito trabalhos individuas ou em grupos e provas. 

 

4) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 
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Sim,tenho so uma expectativa que eh aprender mais oa lingua portuguesa e conhecer mais sobre 

a cultura do brasil.Eu aprendi  muito vocabulario novo em todas as disciplinas ,literatura brasileira 

e conhecimento geral da realidade brasileira,etc. 

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

alunos? 

Foi muito boa a receptividade dos professores. quando encontrava dificuldades para entender o 

conteudo das aulas,os professores e  as colegas da minha turma sempre me ajudavam a tirar 

duvidas com muita  paciencia. 

 

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

Para a USP:  ter cursos exclusivos  com  escalas diferentes para alunos extrangeiros que estudam 

o portugues;melhorar a alimentacao ;oferecer moradia no CRUSP; 


