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ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Jà viajei pra là com minha familia porque meu irmao fiz um intercâmbio na USP por dois anos. 

Gostei do pais, da cultura, das pessoas. Entao tive vontade de descobrir e apronfondir mais isso.  

 

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

Com disse, meu irmao fiz intercâmbio là, falou bastante dessa faculdade, das festas, 

todas actividades que podemos fazer. Sabia que é uma dos melhores da América Latina 

entao tive vontade de estudar là. Na ECA porque faço cinema na França e que gostei na 

ECA do programo das disciplinas.  

 

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

Pra meu irmao e depois estava na minha faculdade pra saber se seja possivel de fazer um 

intercambio.  

 

IDIOMA 

 

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

No inicio foi, mas rapidamente estava bem.  

 

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: 

 Ethnografia urbana 
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 Documentario jornalisticos 

 Administraçao e economia do cinema 

 

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

 

Na disciplina de ethonografia urbana nos estudamos as cidades brasileiras, em particular Sao 
Paulo e Rio de Janeiro a partir da ethnografia delas. Quero dizer do como essas cidades crescem, 
como as cidadines se movem na cidade, como as pessoas da rua vivem, as diferentes circulaçoes 
das pessoas, dos produtos. Foi dificil de entender os textos em português que deveria ler antes na 
aula e as vezes na aula mesmo porque não tenho conhecimentos da ethnografia.  

 

Na Economia do cinema estava sobre o circuito economico de cinema no Brasil e nos USA. Devei 
fazer um exercicio com um logicial pra manter uma mapa de produçao. Isso foi difficil e chato. Não 
aprendi muitas coisas nessa aula. O professor falava e não tive muitas interações com os alunos.  

 

No documentario jornalisto foi muito interessante porque tive projeções dos alguns filmes 
brasileiros ou estrangeiros. E depois tive um dialogo com o professor. O exercicio final de fazer 
um documentario é muito legal .  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

1) Numa escala de 0 a 10, avalie a qualidade das aulas cursadas na ECA. (0 ruim/10 excelente) 

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

 

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

que queria?  

 

As vezes não consigi porque tive algumas aulas na USP leste e não tentei de ir até là porque foi 

longe.  

 

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

______________________________________________________________________________ 

 

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

O conteudo dalgumas disciplinas correspondeu as minhas expectativas como o documentario e 

ethnografia. O outro sobre a economia não porque pensei que sera mais concreto e menos teoria.  

 

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

alunos? 

Na aula não tive muitos alunos so 20 maximum. Fica bem pra estudar, trocar ideas. Os 

professors estavam compreensivo com mim e me ajuda pra que entender todo.  

 


