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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Angelique DA SILVA ALVES  

Idade:24 anos E-mail: angelique.dsa@gmail.com / angelique.da-silva-alves@esce.fr 

 Sexo  F (x)  M (   ) 

Universidade de Origem: ESCE- Ecole Supérieur du Commerce Extérieur. Paris 

País: FRANCA Curso:Marketing e comunicação 

 

Período de Intercâmbio: 

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

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Eu estudei o brasil, entao tenho uma curiosidade a conheçer o pais. Quis ter a oportunidade de 

fazer intercambio no brasil antes dos meus estudos acabaram. 

 

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

. Esse intercambio me permitiu seguir aulas na minha area que é o marketing, comunicaçao e 

propaganda. Assim meu objetivo era adquirir o vocabulario da minha area em português. 

 

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

Na brochura da minha escola sobre os intercambios possiveis no brasil.  

IDIOMA 

 

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

Nao. 

 

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 Promoçao de vendas NOTURNO segunda-feira 

 Defesa do consumidor NOTURNO sexta-feira 
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2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram 
as dificuldades/desafios enfrentados: 

Eu tive muito interesse por seguir essas aulas. Elas eram ricas, com intervençoes de profisionais 
nas aulas. As dificuldades nao sao de ordem da lingua mas mais na maneira de trabalhar. 
Conseguir a integrar todos os meus trabalhos, indivuduais ou em grupo. 

 

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. 

 

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

Sim foi, os horarios sao flexiveis. 

 

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

Sim, consegui adquirir o vocabulario da minha area em português 

 

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

alunos? 

Todos foram acolhadores, e disponiveis para qualquer uma das minhas duvidas. 

 


