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ESCOLHA 
 
 

1)  Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

 

Porque queria conhecer América Latina, viver uma cultura diferente, viajar, viver e 
compartilhar novas experiências e aprender português. 

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

 

Escolhi a USP porque é considerada como a melhor/uma das melhores universidades de América 
Latina, e a ECA porque eu faço os estudos relacionados com aquilos que a ECA oferece. 

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

 

A minha universidade em Madrid tem uma enorme oferta de intercâmbios; todo o mundo quer 

viajar e fazer intercâmbio. De aí, sendo uma das melhores universidades, não é difícil que 

seja também uma das mais concorridas do Brasil para os alunos da Carlos III. 
 

IDIOMA 
 

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

Nenhum.  

 
2) Numa escala de 0 a 10, avalie o nível de conhecimento da língua portuguesa antes do 
intercâmbio:   
( )1 ( )2 (X)3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10 

E depois do intercâmbio:              

( )1 ( )2 (  )3 ( )4 ( )5 ( )6 ( )7 (X)8 ( )9 ( )10 
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CURSO 
 
1) Disciplinas cursadas:   

 Jornalismo Popular e Comunitário 




 Identidade Corporativa e Cultura Organizacional 




 Fotografia e Imagem em Editoração 




 Especialização em Jornalismo: Livro-reportagem 




 Pintura I 




 Documentários 




 Ecologia e Comunicação Mercadológica 




 Estética e Teoria do Audiovisual II 


 
 

 

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

 

O principal problema é a integração com o resto de alunos brasileiros, pois a maioria das vezes, 

por exemplo, os grupos feitos são só de estrangeiros ou só de brasileiros. Em decorrência disso, 

é um reto conseguir se integrar completamente na disciplina. 

 

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?  
 
Acho que só consegui matricular duas disciplinas que tinha escrito que matricularia no momento 

da carta de aceite de universidade. Após, com a greve e tudo mais, foi bastante difícil coordenar 

disciplinas e horários, e neste semestre tiveram muitas disciplinas que apareciam como ofertadas 

e que eu pensava que poderia cursar, mas que finalmente não saíram.  

 

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

 
Foi adequada sim. Nem poucas nem demais. 

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

 

Sim, nesse sentido estou muito contente, porque na minha universidade muitas vezes o titulo da 

disciplina não tem nada a ver com o que a gente estuda depois, mas aqui foi exatamente o que eu 

esperava estudar. 
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5) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? E quanto aos 
alunos? 
 
Sim, em geral achei eles muito bons e legais, e até tinham grupos no Facebook para se comunicar 

mais facilmente com os alunos. Então foi bastante bom. Porém, tinha outros que nem enviavam o 

e-mail para os estrangeiros quando eles não iam para aula. 

 

Os alunos, como falei, não eram muito acessíveis. Na hora de vir para o Brasil, muitas pessoas 

me falaram de como os brasileiros adoram estrangeiros e são muito abertos, mas na verdade não 

foi tão assim, e desafortunadamente levo poucas amizades brasileiras pra Espanha. Com isto 

não quero dizer que eles sejam menos receptivos que os espanhóis ou franceses, acho que é o 

mesmo caso em todos os países, mas é um problema, porque no final o estrangeiro acaba se 

juntando só com estrangeiros. Em quanto ao programa dos iFriends, é um fantástico programa, 

mas muitos deles sumiram no momento da chegada no Brasil... e seria legal que eles fossem por 

exemplo dos cursos que a gente faz na ECA. 
 


