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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: José Adrián Hernández Ruiz 

Idade: 21  E-mail: jahr_120894@hotmail.com Sexo  F (   )  M (x) 

Universidade de Origem: Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa  

País: México  Curso: Ciencias de la Comunicación 

 

Período de Intercâmbio: 

(  ) Fevereiro/Julho  (x)Agosto/Dezembro   Ano:__2015____ 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Primeiro que nada porque eu estava estudando uma nova língua que era o português, então eu 

queria aproveitar isso. Segundo, sempre tinha interesse no Brasil por sua cultura exótica, seu 

clima e também por seu futebol. 

 

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

Olhando e estudando as possibilidades que eu tinha escolhi a USP por seu nível acadêmico que 

tem não só no Brasil, senão em toda América Latina por ser uma das melhores. Seus prédios e 

quantidade de áreas verdes achei que eram muito legais e quando encontrei as aulas que tinha 

especificamente o curso de Jornalismo, são aulas que eu sempre quis estudar no México, mas na 

minha faculdade não tem.  

 

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

Minha faculdade tinha uma listagem com as possíveis universidades de intercâmbio, foi ali que fui 

analisando uma por uma e até que encontrei a USP com a qual fiquei maravilhado. 

 

IDIOMA 

 

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

Sim, era a primeira vez que eu entrava em contato direto com a língua. Não é o mesmo estudar 

todos os dias que falar só os sábados durante 5 horas. Além de que a língua portuguesa tem uma 

variedade muito grande de sotaques e formação de palavras que ao principio foi algo difícil para 

mim de entender. 

 

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: 

mailto:jahr_120894@hotmail.com
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(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (x)9       (  )10 

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 Jornalismo esportivo 

 Jornalismo no rádio e na Tv 

 Jornalismo e cultura 

 Jornalismo online 

 

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

Em todos foi a língua, mas achei um tanto curioso que o jeito de falar dos professores eu podia 
entender sem muita dificuldade coisa que me ajudou. No jornalismo esportivo foi interessante 
fazer uma entrevista coisa que tinha feito, mas foi faz dois anos, então era voltar a lembrar o como 
se fazia além de que fazer preguntas não é fácil e mais se você tem a ideia e não sabe como dizê-
la ou sabe mas não em uma nova língua. Em jornalismo de radio e na Tv fico com a visita que a 
gente fez a Tv Record, coisa que nunca esquecerei porque foi a primeira vez em minha vida que 
estava nas instalações de uma televisora. Falando um pouquinho do professor acho que ele sabe 
muito do formato em questões de rádio e tv, mas não tem muito conhecimento nos programas 
para fazê-las; eu já sabia um pouquinho, mas acho que meus colegas se tiveram algumas 
dificuldades com isso. A aula que eu achei mais interessante foi de Jornalismo e cultura; adorei a 
professora não só pela sua atitude, também por todos os conhecimentos que ela tinha sobre 
literatura que eu, tomara que algum dia obtenha. Ela nos fazia observar o mundo com um analises 
desde a literatura misturada com o jornalismo coisa que para mim foi nova. Entrevistar a uma 
jornalista que trabalha na cultura foi muito bom para mim e tirei algumas coisas da minha cabeça 
relacionada com a cultura de massas que eu estava errado ou tinha um jeito diferente de olhar. 

E por último, jornalismo Online, sinceramente foi a aula mais chata que teve, a professora sabia e 
sabia muito, mas desde um ponto de vista empresarial e não jornalístico essa linha continuou até 
o final e porque sua visão foi diferente a minha acho que por isso penso assim. 
______________________________________________________________________________ 

 

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?  

Tive, eu queria algumas aulas que foram oferecidas à noite, mas como meu bairro era algo 

perigoso e não gosto de pegar aulas tão tarde nas faculdades, achei melhor pegar aulas de 

manhã e tarde e mudar meu plano de estudos. 

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

Tal vez. Acho que para a adaptação foi tudo certo, mas se eu ficasse um semestre mais 

adicionaria mais uma ou duas aulas porque eu senti o “ritmo de vida académico” um tanto 

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

Acho que a exceção do Jornalismo Online, as expectativas corresponderam a minhas ideias que 

eu tinha. Adorei as outras três porque foi quase tudo um novo conhecimento para mim no âmbito 

jornalismo que não tinha experimentado desse jeito. Fazer trabalhos jornalísticos com visão 

jornalística e não com outro tipo de visões. 

 

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

alunos? 

De todos meus professores só tenho que dizer coisas boas deles. Todos me aceitaram, me 

adaptarão e qualquer dúvida que eu tinha podia fazer e eles respondiam sem nenhum problema. 

Sempre ficarei muito agradecido. Agora com os alunos não foi assim. É como em todo, tem 

pessoas que são muito abertas, falam e fazem se sentir parte delas, da sua vida, mas também 

achei pessoas que foram indiferentes e só falavam entre uns quantos e não mais. 

 

 

 

ESTRUTURA E ATENDIMENTO 

 

1) Houve problemas em relação ao visto ou policia federal? Sim (     )   Não (x) 

   Se sim, informe quais problemas: 

______________________________________________________________________________ 

 

2) Em sua opinião, quais os pontos fortes e fracos no atendimento aos alunos estrangeiros no 

momento de sua chegada na USP?  

Eu sei que a USP recebe pessoas de todo o mundo, mas não seria errado se o pessoal da USP 

falasse outras línguas (acho que as mais importantes seriam espanhol e inglês) além de que a 

ajuda para conseguir uma casa pode ser melhor, pois tem muitos grupos na Internet que vocês 

conhecem ou deveriam de conhecer para ajudar aos próximos estrangeiros. Acho que em tudo o 

demais foi bom. 

 

 

4) Numa escala de 0 a 10, avalie as instalações físicas e serviços disponíveis para os alunos 

estrangeiros na ECA. (0 ruim/10 excelente) 

 

COMPUTADORES 

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

 

SALAS DE AULA 

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

 

BIBLIOTECA 

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

 

LABORATÓRIOS/SALAS DE AULA PRÁTICAS 
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(  )1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (x)9       (  )10 

 

5) Numa escala de 0 a 10, avalie as instalações e serviços disponíveis para os alunos 

estrangeiros na USP. (0 ruim/10 excelente) 

 

RECEPÇÃO DE ALUNOS 

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

 

ALIMENTAÇÃO 

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

 

HOSPITAL 

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

 

TRANSPORTE 

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

 

ESPORTES 

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

 

 

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

Não necessariamente da ECA, mas sim do programa USP I FRIEND acho que a própria 

universidade pode incentivar mais aos alunos de participar (tal vez com pontos extras ou dar 

presentes) no programa, pois nem todas as pessoas que participam tem essa atitude de ajudar. 

Como em meu caso que meu Ifrend só respondia algumas dúvidas só por Facebook, mas nunca 

me ajudou em alguma outra coisa. Acho que já ter um amigo que te ajude a conhecer São Paulo e 

uma nova cultura vai ser mais fácil a adaptação ao lugar.  

 

Muito obrigado. 

Esperamos vê-lo novamente! 
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Depoimento 

Só lembrarei algumas coisas que acho foram importantes para mim 

1) A primeira vez que eu tive que falar em frente de todos em português para me apresentar 

foi na aula de jornalismo esportivo. Fiquei muito nervoso mas acho que tudo deu certinho. 

Tinha medo se eu ia dizer as palavras certas ou não o que os outros colegas entenderam 

o que eu estava tentando dizer. 

2) Na aula de Jornalismo e cultura a professora nos sentava em circulo para que tudo o 

mundo pudesse participar e com isso todos tínhamos o mesmo nível de jerarquia para 

falar. Foi a primeira vez na minha vida que uma professora fazia isso. 

3) A falta de pontualidade que foi presente em todas as aulas do Jornalismo Online foi algo 

incrível para mim. Pois a aula devia começar todas as sextas ás 8 coisa que nunca 

aconteceu, a professora demorava demais e os outros alunos chegavam perto das 9 ou 

9:30, coisa que se tivesse acontecido no México eles não estariam em sexto semestre. 

4) De uns colegas foi tao bom que eles tentaram me receber e me adaptar á vida que se tinha 

na USP assim como a sua vida dentro da USP que foi um elemento que ajudou muito a 

minha integração. 

5) Os diferentes sotaques que tem São Paulo é impressionante. Nos primeiros meses foi 

difícil para mim porque escutava muitos sotaques (acentos) que me custava entender e 
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algumas ocasiões nem sabia como pronunciar alguma palavra ou até letra porque não 

sabia se estaria errada ou não. 

6) Também entre os colegas de outros lados do mundo que falavam espanhol, era muito 

engraçado olhar que embora falássemos a mesma língua tinha muitas palavras que 

desconhecíamos entre nós. 

7) O bandejão é bom, a comida é boa mas comer todos os dias arroz e feijão? Nunca me 

acostume a isso mas os brasileiros adoram. 

8) Que a policia seja e forme parte da universidade nunca aconteceria pelo menos no México 

e... 

9) Que os próprios estudantes possam organizar festas e beber cerveja, dançar e ficar até 

altas horas da noite na faculdade? É algo que nunca, NUNCA, vou esquecer porque é uma 

ação que não aconteceria no México. 

10)  Quando eu cheguei a estas terras tão maravilhosas meu professor dizia que o samba,  o 

futebol e a paixão que tem os brasileiros eram três aspectos que os definiam e acho que 

meu professor é todo um sábio 

11) O Brasil tem muita população de pessoas negras mas é curioso que a USP tanto em seus 

alunos como em seus professores não tenha muitas pessoas negras. 

12) Por último, a beleza física dos e das brasileiras é fantástica... 

 

 



 
 

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 

 

 


