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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Laura Fernanda Parra Sepúlveda_____________________________________________ 

Idade:_24 anos____ E-mail: lfparras@unal.edu.co______________________  Sexo  F (X)  M (   ) 

Universidade de Origem: Universidad Nacional de Colombia (Sede Palmira)________________ 

País: Côlombia____________Curso: Desing Industrial_______________________ 

 

Período de Intercâmbio: 

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

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Porque a Universidad de Sâo Paulo é uma das melhores em américa do sul, as possibilidades de 

outro idioma também foi um ponto de seleção._________________________________________ 

 

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

Para o desing é importante aprender das artes, minha escola em Côlombia é mais de engenheira 

e aqui eu tive a oportunidade de aprender e integrar a outra visão ao desing. Na ECA tem nâo só 

as artes também tem publicidade, audiovisual, etc, que permitem uma integrâo perfeita com   ___ 

desing.________________________________________________________________________ 

 

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

Em minha universidade um amigo fez o mesmo intercâmbio, também tive informações com a____ 

pessoa de relações internacionais  de minha universidade._______________________________ 

 

 

IDIOMA 

 

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

Não___________________________________________________________________________ 

 

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 
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 Gravura em metal 

 Teoria dos signos 

 

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

Em gravura em metal, não tive problemas ou dificuldades nenhum. 

O professor de teoria dos signos quando eu não entendi ele enviava para mim textos em espanhol 
, os atendimentos e os correios com as explicações.   

 

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?  

Sim, tudo certo.____________________________________________________  

 

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

Eu quisesse a verdade mais de duas aulas.___________________________________________ 

 

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

Sim, porque foram melhores do que eu pensei, muito claras e tem um bom panorama das coisas.  

 

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

alunos? 

Os dois professores foram muito bom, a verdade gostei muito de as aulas com eles                       

 

 

 

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

Podem ter mais comunicação com FAU para fazer as inscrições sim ter problemas. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


