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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Beverly Jamilet Valdez Lobato 

Idade: 21 anos          E-mail: esencerio@live.com.mx        Sexo: F (X)  M (   ) 

Universidade de Origem:   Universidad de Guadalajara 

País: Mexico                              Curso: Negocios Internacionales 

 

Período de Intercâmbio: 

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

 

 

ESCOLHA 

 

1) Por que escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

 

Porque queria um pais que tivesse uma língua diferente à minha para poder aprendê-la e, quando 

voltar para o meu país de origem, aproveitar as vantagens de falar português no mundo do 

trabalho. Além disso, eu queria conhecer não somente a cultura do Brasil, mas também sua gente 

e todos os lugares que ele tem.  

 

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

 

Escolhe a USP por ser a melhor Universidade de América Latina isso dá muito boas expectativas 

sobre o nível educativo que oferece a universidade mesma, e escolhe a ECA porque as disciplinas 

oferecidas nos cursos têm uma relação com as minhas no México então eu posso aproveita-las 

quando volte.  

 

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

 

A Universidade de Guadalajara tem na sua página web um listado de universidades com as quais 

tem convenio de mobilidade estudantil e ali aparece a USP. 

IDIOMA 

 

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

 

Tive alguns sim porque quando eu cheguei não falava quase nada de português então para me foi 

um pouco difícil adaptar-me a conviver o tempo todo uma língua distinta à minha sem eu saber 

como fazê-lo; Mas aprendi rápido e tempinho depois foi mais fácil tudo. 

 

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

intercâmbio: 

( X)1       (  )2       (  )3       (  )4       (  )5       (  )6       (  )7       (  )8       (  )9       (  )10  
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E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 Promoção de Vendas 

 Comportamento do Consumidor 2 

 Defensa do Consumidor 

 Planejamento Publicitário 

 

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

 

O principal desafio foi a língua que num começo me dificulto fazer corretamente alguns trabalhos, 

mas depois fui me acostumando aprendendo mais vocabulário e melhorei. Sobre os programas 

acho que não me deram muita dificuldade porque eram questões de publicidade o tópicos 

relacionados com os consumidores que utilizam termos universais. Na aula de promoção de 

vendas aprendi sobre diferentes marcas, as formas de comunicação delas com seus 

consumidores, métodos de atrapalhar atenção coisas inovadoras que eles fazem para ganhar 

maior espaço no mercado, etc.  Na aula de defensa do consumidor aprendi sobre propaganda 

enganosa y propaganda ofensiva, um pouco sobre a historia da publicidade através do tempo e as 

mudanças que tem tido. Em planejamento publicitário aprendi analisar mais profundamente 

marcas e empresas do mercado, a identificar problemas de comunicação e dar alguma solução a 

eles e saber que as coisas podem ter um sucesso maior se são planejadas corretamente. E por 

último da aula de comportamento do consumidor aprendi um pouco sobre a importância da 

estatística nas pesquisas do comportamento do consumidor, a forma em que podem ser avaliadas 

características dele, e como nos pode ajudar fazer pesquisas dentro do lançamento de produtos o 

melhoras da empresa.  

 

 

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 eu queria e os planos de estudos foram 

completados durante todo o semestre. 
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3) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 

 

Eu considero que além das disciplinas que tomei podia ter tomado uma outra.  

 

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

As disciplinas tiveram um conteúdo muito amplo y completaram minhas expectativas, mas 

considero que o método de ensino faze que as aulas se virem tediosas algumas vezes. 

 

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

aos alunos? 

Só um dos meus professores foi muito acessível comigo.Teve outra que mais que ser acessível 

me intimidou desde o primeiro dia. 

 

 

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

Eu acho que poderiam mencionar aos alunos que fazem o tramite para vir de intercambio que as 

disciplinas são oferecidas anualmente, para que eles pesquisem antes de vir e saibam quais são 

as que podem ser tomadas no período que eles vêm e quais não, eu tive problemas com isso e ao 

final tive que tomar outras disciplinas que não tinha previsto e as quais não tenho certeza que 

posso aproveitar quando eu volte. 

 

 


