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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Laura María Lizarazo Alzate 

Idade: 21 E-mail: lalaalzate@hotmail.com Sexo  F (   )  M (   ) 

Universidade de Origem: Universidad de los Andes 

País: Colômbia Curso: Arte 

 

Período de Intercâmbio: 

(   ) Fevereiro/Julho  (  )Agosto/Dezembro   Ano: 2015 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Eu sempre tive muita vontade de conhecer o Brasil. São Paulo é uma cidade muito mais 

desenvolvida que Bogotá ( a cidade onde eu moro). Além disso, a cena de Arte no Brasil é 

altamente reconhecida. Por outro lado, eu achava bastante interessante a possibilidade de 

aprender uma nova língua e de viver num clima mais quente, o que eu achei muito confortável. 

 

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

Principalmente o que influenciou minha escolha foi a reputação da USP e sua classificação no 

número 1 das melhores universidades de América Latina. Eu sou da faculdade de Artes, que aqui 

é representada pela Escola de comunicações e Artes. Foi por isso mesmo que eu escolhi a ECA. 

 

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

Eu tomei conhecimento por meio da informação oferecida pela minha universidade. 

IDIOMA 

 

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

O primeiro mês eu tive problemas com a comunicação, mais depois eu consegui falar e me 

defender com a língua. As aulas de português me ajudaram muito nesse processo. 

 

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: 

 Desenho Geométrico 
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 Análise e exercício de técnicas de materiais  expressivos IV 

 Projeto Gráfico 

 

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

Desenho Geométrico: O objetivo desta disciplina é guiar as representações bi e tridimensionais 
dos alunos, aplicando a geometria descritiva para a compreensão das mesmas. Além disso  
capacitá-los a resolver graficamente estas construções e desenvolver sua criatividade e raciocínio 
logico. Eu não tive maiores dificuldades com esta disciplina. Eu consegui fazer todos os exercícios 
definidos no plano de aula. Aprendi a usar os instrumentos de desenho e desenhar em programas 
de ilustração como “Illustrator”, que nunca antes tinha usado. 

 

Análise e exercício de técnicas de materiais  expressivos IV: O objetivo desta disciplina é iniciar 
o aluno à pintura por meio dum análise histórica dos materiais e das técnicas utilizadas. Durante o 
semestre a ideia foi desenvolver um trabalho de cada uma das técnicas apresentadas pelo 
professor, para expo-los frente da classe no final do curso. Eu também não tive dificuldades com 
esta disciplina, mas o desafio foi conseguir os materiais pois eu não sabia onde compra-los. Eu 
tive a oportunidade de experimentar com técnicas que nunca tinha trabalhado antes e isso foi 
muito legal. 

 

Projeto Gráfico: O objetivo desta disciplina é proporcionar-lhe ao aluno conhecimentos teóricos 
e práticos relativos à criação, concepção e finalização do produto gráfico para meia impressa. 
Cada exercício proposto pelo curso representou uma dificuldade para mim pois o processo gráfico 
é um dos componentes mais essências da disciplina, e por conseguinte e indispensável o uso dos 
programas de desenho do computador, dos quais não tinha nenhum conhecimento. Ao final 
consegui fazer todos os exercícios e por isso eu acho que foi a disciplina que mais aproveitei.  

 

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?  

Eu só me consegui matricular numa das disciplinas de meu plano de estudos original. As outras 

duas não estavam sendo oferecidas este semestre. 

 

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

Eu acho que sim.  Sinto que com mais disciplinas eu não haveria tido tempo para viajar, conhecer 

e compartir com a cultura brasileira. 

 

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

Sim, no programa fica muito claro quais vão ser os temas a desenvolver e como vai ser feito. 

 

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

alunos? 
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A receptividade dos professores foi muito boa. Eles foram muito compreensíveis e sempre 

estiveram dispostos a resolver minhas dúvidas e dificuldades fora e dentro do salão de classes. 

Os alunos foram muito queridos mais não se esforçaram muito por interatuar comigo. 

 

 

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

Minha maior sugestão seria melhorar a comunicação com o aluno no período prévio al 

intercâmbio. De resto sinto que tudo funciona bem e tudo fica mais claro na chegada. 

Foi uma experiência muito legal. Muito obrigada, adorei! 

 


