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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:_________Jonas Sylvester Kaspersen_________________________________________ 

Idade:____26______ E-mail: lwr345@alumni.ku.dk_____________________  Sexo  F (   )  M (X) 

Universidade de Origem:__________Copenhagen University_________________________ 

País: __Dinamarca_______________CursEstudos Portugueses e Brasileiros_________________ 

 

Período de Intercâmbio: 

(  ) Fevereiro/Julho  ( X)Agosto/Dezembro   Ano:_2016___ 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

_________E muito relacionado com meu área de estudo e também fiz um estagio no consulado 

de 

Dinmarca_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________

___onde Copenhagen University tem convenio. Eca porque precisava uns matérias especificas  

______________________________________________________________________________ 

 

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

______A traves do asesor de estudo no 

Dinamarca______________________________________________________________________ 

 

IDIOMA 

 

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

_________Nao tudo bem 

______________________________________________________________________________ 

 

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 
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1) Disciplinas cursadas: 

 Economia de Midia 

 Livro Reportagem  

 

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

________Gostei as duas disciplinas, único problema foi na hora de trabalhar no grupo como era 
difícil saber as expectativas das outras pessoas e do professor as vezes. Gostei mutio a parte 
participativa da materia Economia da midia e tambem muito a parte pratica da materia livro-
reportagem. Qualquer materia nas universidades deverian ter uma parte participativa e pratica 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

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       (X)7       (  )8       (  )9       (  )10 

 

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

que queria?  

______________________________________________________________________________ 

_____Sim, tinha que mudar e não terminei livro reportagem , mas era por razão de Copenhagen 

University porque nao aprovaram a materia _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

__________________Sim_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________ 

________Sim, gostei bastante porque eram praticas e participativas como descrito nas descrições  

______________________________________________________________________________ 

 

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

alunos? 

______________________________________________________________________________ 

_____Sim, os professores sim. Os alunos um pouco mais difícil mas acho que pode ser por outra 

cultura e uma diferença na edade___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 


