
 
 

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 

 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Danela del Sol Platarrueda López 

Idade: 22 anos E-mail: dsplatarruedal@unal.edu.co  Sexo: F ( x )  M (   ) 

Universidade de Origem: Universidad Nacional de Colombia 

País: Colômbia            Curso: Cinema e Televisão 

 

Período de Intercâmbio: 

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

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Tudo mundo conhece que o Brasil é um país muito atrativo por sua cultura, seus paisagens e sua 

gente. É por isso que eu me interessei muito por vir. 

 

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

Na minha escola n Colômbia, o CTR da ECA é muito conhecido e famoso pela alta qualidade de 

suas aulas e seu equipe técnica. 

 

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

Pessoalmente tenho vários colegas que já tinham feito este mesmo intercâmbio, eles me falaram 

sobre todas as possibilidades que a USP oferece. 

 

IDIOMA 

 

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

Não tive nenhum problema. 

 

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

1) Disciplinas cursadas: 

 Análise da Produção Audiovisual Contemporânea 

 Elementos de Fotojornalismo 

 Música Popular Brasileira I 

 Finalização Audiovisual 

 

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

Análise da Produção Audiovisual Contemporânea é uma matéria baseada em debates sobre 

filmes que estão em cartaz, não teve dificuldades. 

Elementos de Fotojornalismo foi uma matéria tanto teórica como prática na qual aprendi de mais. 

Música Popular Brasileira I é uma letiva que apresenta duma forma ampla tanto a música como a 

história popular brasileira, achei muito legal. 

Finalização Audiovisual é uma matéria muito boa que apresenta um panorama da pos-produção 

na indústria cinematográfica. Foi a matéria onde aprendi mais, achei ótima. 

 

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       ( x )8       (  )9       (  )10 

 

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

que queria?  

Não, eu consegui matricular só duas das matérias que eu tinha planejado. Isto foi por causa de 

que as demais não estavam oferecidas par este semestre e eu infelizmente não tinha essa 

informação. 

 

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

Não, eu tivera gostado de fazer mais disciplinas, embora não sabia que estavam oferecidas para o 

seguinte semestre só. 

 

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

Sim, porque elas seguiram o plano de estudos adequadamente. 

 

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

alunos? 

Os professores, sim. Os alunos, não muito. 

 

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

Eu acho que deveriam informar aos estudantes que estão realizando o processo de postulação 

que as disciplinas, pelo menos no CTR, são oferecidas só num semestre por ano. Isso tivera-me 

ajudado muito a escolher as matérias antes de vir. 

 


