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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:Julie Marie Sophie FOREST 

Idade: 22 anos  E-mail: julie.forest@live.ca  Sexo  F ( x  )  M (   ) 

Universidade de Origem: Université de Lyon II Lumière 

País: França Curso: Master LEA - Pos-Graduação 

 

Período de Intercâmbio: 

( x ) Fevereiro/Julho  ( x )Agosto/Dezembro       Ano: 2014-2015 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Escolhei o Brasil para o meu intercâmbio porque estudo português no contexto da minha 

formação universitaria e, com inglês, é a lingua principal do meu curso. Começei 5 anos atras a 

aprender português sobre padrão de Portugal no inicio. 

 

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

Escolhei a USP porque é a única universidade com a qual a minha universidde francesa tem 

parceria, mas também porque a USP faz parte dos melhores centros de educação brasileiros. 

Escolhei a ECA porque tenho grande interesse em Publicidade e Midia. Trabalho atualmente em 

paralela dos meus cursos na universidade, com Media Buying. 

 

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

Graças a minha universidade de origem. 

 

IDIOMA 

 

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

Não porque o estagio de 3 meses que efetuei antes em Fortaleza ajudou muito na aprendizagem 

da lingua "brasileira". 

 

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 
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 Promoção de Vendas II 

 Produção audiovisual Digital II 

 

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

 
Aconteceu que o maior desafio com qual me encontrei foi aquele da lingua porque durante esses 
dois cursos um vocabulario mais técnico é usado. 
 

 

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       ( x )9       (  )10 

 

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

que queria?  

Consegui, sim________________________________________________________________ 

 

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

 

Teria gostado cursar mais matérias na ECA na verdade são aquelas que prefiri durante o meu 

intercâmbio. 

 

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

O conteudo da disciplina de Promoção de Vendas foi muito mais do que pensava no conteudo e 

exemplos concretos que trouze a Barbara, mas não gostei do trabalho de grupo que se refere 

mais nesse caso à capacidade de trabalhar em grupo dos outros alunos. 

 

O conteudo da disciplina da Produção Audiovisual foi demais filosofica, pensava que se tratava 

mais de uma disciplina de pratica e de aplicação direita dos conhecimentos aprendido durante o 

curso. 

 

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

alunos? 

Os professores foram muito receptivos e acessiveis. Os alunos com quem trabalhava em grupo 

não foram muito abertos a trabalhar todos juntos e não eram acessiveis fora das aulas. 


