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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:__Céline Fanny Notin__________________________________________________ 

Idade:___23 anos_ E-mail: celine_42110@hotmail.fr  Sexo  F (x)  M (   ) 

Universidade de Origem:____Université Lumière Lyon 2________ 

País: _________França_______Curso:_____Línguas e Comercio Exterior________________ 

 

Período de Intercâmbio: 

(x) Fevereiro/Julho  (x)Agosto/Dezembro   Ano:_2014-2015__________ 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Estudava a língua portuguesa e quis desenvolver minhas competências linguísticas e culturais. 

Também queria conhecer esse pais tão diferente e atraente, 

 

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

Escolhei a USP porque tinha um acordo com minha universidade e porque queria ir para São 

Paulo. 

Peguei matérias na ECA porque achei elas muito relacionadas com meu curso da França. Peguei 

matérias de Relações Publicas Internacionais e de Estudo do Comportamento do Consumidor, o 

que se encaixa na área comercial internacional.  

 

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

Tomei conhecimento com minha universidade de lá.  

 

 

IDIOMA 

 

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

Não tive problemas porque já tinha atendido um curso de português antes de vir para cá, e achei 

os brasileiros muito receptivos e pacientes na hora de falar e tentar se entender. 

 

 

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: 

 Relações Publicas Internacionais 

 Estudo do Comportamento do Consumidor II 

 

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

____Na ECA, só tive duas disciplinas. Gostei muito porque achei o jeito de ensinar diferente 
daquele da França. Os professores são mais abertos e receptivos à critica, o que achei bem 
interessante mesmo. Também gostei da variedade das aulas. A disciplina de comportamento do 
consumidor era toda vez dada por um professor diferente, sobre um assunto especifico. Aprendi 
sobre estadísticas, neurociências, e adorei.  A maior dificuldade foi o fato de estudar coisas que 
não tinha visto antes, coisas bem técnicas as vezes difíceis de entender. Mas no final das contas, 
consegui superar essa dificuldade e aprendi muito.    

   __A segunda disciplina cursada era de relações publicas internacionais. Gostei bastante. Uma 
das dificuldades foi o fato de ter que apresentar seminários em português, já que não me sinto 
muito confortável na minha própria língua. O resto foi interessante, sobretudo ver como se 
pensam as relações internacionais do ponto de vista brasileiro.  

______________________________________________________________________________ 

 

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       ( x)7       (  )8       (  )9       (  )10 

 

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

que queria?  

________Consegui me matricular em todas as disciplinas que queria. 

 

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

__Foi adequada. Tinha duas disciplinas na ECA e três na FFLCH. 

______________________________________________________________________________ 

 

 

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

______________________________________________________________________________ 

__O conteúdo correspondeu porque me ajudou a desenvolver minhas capacidades linguísticas e 

técnicas na minha area de estudos. 

 

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

alunos? 

Os professores eram muito receptivos e accessíveis com todos e ainda mais com os estrangeiros 

se eles precisavam.  

 

 

 



 
 

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 

 

Você tem alguma sugestão para melhorar o Programa de Intercâmbio da ECA/USP? 

______________________________________________________________________________

_______Muito obrigada por tudo 

______________________________________________________________________________ 


