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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:Gaillard Adélie 

Idade:_______22_ E-mail: __gaillard.adelie@gmail.com____________  Sexo  F ( X )  M (   ) 

Universidade de Origem:__Université de Savoie Mont-Blanc_____________ 

País: ___FRANCE________Curso:_Information & Communication HyperMédia 

 

Período de Intercâmbio: 

( X) Fevereiro/Julho  (  )Agosto/Dezembro   Ano:2015_ 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Eu escolhi o Brasil porque eu acho que é um país interessante e com muitos recursos. Eu 

relamente queria descobrir esse país e essa cultura. 

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

O que influenci minha escolho foi a boa reputação da USP na americana latina e no mundo. Em 

quanto na ECA, foi porque na frança eu estudo communicaçao, artes e midià. 

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

Eu tive conhencimento dessa possibilidade de intercâmbio na USP porque meu universidade na 

França tem um acordo com sua universidade.  

IDIOMA 

 

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

Sim porque eu entendo muito a lingua portuguesa muito bom mas eu estou timida demais para 

falhar 

 

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       ( X)6       (  )7       (  )8       (  )9       (  )10 

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 Mida 

 Produçao Grafica 

 Programaçao Visual 

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

______Os programas das disciplinas foram cerce da historia de artes, estoudo mídia, estoudo na 
tendência gráfica e da historia do mundo gráfica, e da realisaçao de projeto/campagnha 
publicitària. 

Acho que a mais difícil està o trabalho de group. Eu descobri que na Europa e no Brasil não temos 
a mesmo modo de pensamento porque a culture esta muito differente. 

E foi difícil ficar avisada uma aula foi cancelado ou os horarios das aula não esta verdademente 
fixas.  

 

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 eu mendei o meu plano de estudo original. Sim eu consegui meu 

matricular______________________________________________________________________ 

 

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

Sim, acho que a quantitade de disciplinas escolhidas foram adequada mesmo se eu achasse que 

o trabalho sería mais importante 

______________________________________________________________________________ 

 

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

Sim, o conteúdo das disciplinas corresponder às meus expectativas porque eu li conteúdo no 

Jupiter. 

 

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

alunos? 

Sim os professores estivem disponíveis  

 

 

 


