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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Adriana Montoya López 

Idade:23       E-mail: tierra.adr@gmail.com      Sexo  F ( * )  M (   ) 

Universidade de Origem: Universidad de Guadalajara 

País:  México   Curso: Design 

 

Período de Intercâmbio: 

( * ) Fevereiro/Julho  (  )Agosto/Dezembro   Ano:2015 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Porque eu fiz aulas de português no México faz seis anos e me interessou o Brasil. 

 

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

Eu queria morar numa cidade grande, aliás as opiniões das pessoas que me falaram da USP 

eram sempre boas.  

 

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

Porque a USP tem convenio com minha universidade no México. 

 

IDIOMA 

 

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

Lógico nao consigo falar direto, mas consigo entender tudo e perguntar sempre ajuda.  

 

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 Comunicaçao e experiência estética  
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2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram  

É uma aula sobre tudo de música, mas também se fala de literatura, poesia, momentos históricos. 

Escutamos musicas de vários autores y conversamos delas, dos géneros, das influências, da 

época, da cultura. Também lemos textos e encontramos relações entre a criação literária, a 

música, o cinema, as artes. 

 

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       (  *)9       (  )10 

 

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

que queria?  

Consegui. 

 

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

Sim. 

 

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

Sim. Porque alguém ja tinha me falado como era essa aula. 

 

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

alunos? 

Todos legais e accessiveis.  

 

 


