
 
 

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: Emma Virkkunen 

Idade: 26  E-mail: emma.virkkunen@gmail.com _______________________________________ 

 Sexo  F ( x  )  M (   ) 

Universidade de Origem: Universidade de 

Tampere_________________________________________________________ 

País: Finlandia ___________________________Curso: Communicacao de voz 

________________________________________ 

 

Período de Intercâmbio: 

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

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio?  

Porque eu queria aprender portugues e conhecer a cultura brasileira.  

 

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

Eu sabia que a USP e a melhor universidade da America Latina. ECA porque eu estou intressante 

do jornalismo no Brasil. 

 

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

Da minha universidade origem.  

 

IDIOMA 

 

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

Nao tive. 

______________________________________________________________________________ 

 

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

intercâmbio: 

( x )1       (  )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: 

 CJE0517 Historia das Doutrinas Politicas 
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 CJE0563 Conceitos e Generos do Jornalismo 

 CJE0589 Elementos de Fotojornalismo 

 

2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram 
as dificuldades/desafios enfrentados: Todos os cursos foram organizados muito bem, mas 
todos os aulas comecou atrassado o tempo todo. 

______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

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?  

Sim houve mudancas, porque todos o cursos nao ir neste semestre.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

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

Sim, foram cursos suficientes para onde escolhar. Porque podia escolhar cursos de differentes 

anos. 

______________________________________________________________________________ 

 

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

Cursos encheu as minhas expectativas. Quando eu cheguei meu portugues nao foi tao bom, mas 

ainda assim eu poderia acompanhar as aulas.  

______________________________________________________________________________ 

 

 

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

alunos?  

Todos os professores foram realmente util o tempo tudo. Conhecedo o alunos eram pouco mais 

dificil. 

______________________________________________________________________________ 

 


