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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:_Lenny Manuel López Círigo 

Idade: 24 anos  

E-mail: lennylopezcirigo@gmail.com  

Sexo  F (   )  M (X) 

Universidade de Origem: Universidad Iberoamericana 

País: México  

Curso: Comunicación social 

 

Período de Intercâmbio: 

(X) Fevereiro/Julho  (  )Agosto/Dezembro   Ano: 2017 

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

 

Porque acho que o Brasil é um país misterioso nos olhos de quem vem do resto da América 

Latina. Pessoalmente eu queria conhecer mais dessa cultura às vezes tão diferente, às vezes tão 

próxima. 

 

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

 

Era minha única opção no Brasil, mas vindo da Cidade de México, a outra grande metrópole da 

região, achei emocionante conhecer São Paulo. Além de ser a mais prestigiosa universidade do 

país. Conheci a ECA no processo. 

 

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

 

Eu pesquisei. 

 

IDIOMA 

 

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

 

No começo foi difícil entender tudo por conta das gírias mas depois tudo foi ótimo. Agora acho que 

entendo um 90 por cento. 
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2) Numa escala de 0 a 10, avalie o nível de conhecimento da língua portuguesa antes do 

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

▪ Formas, Estados e Processos da Cultura na Atualidade 

▪ Teorias do Signo 

▪ Ecologia e Comunicação Mercadológica 

▪ Interfaces Audiovisuais 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

 

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

 

No geral todas as aulas foram fáceis. O difícil foi me adaptar ao método de ensino. Acho que as 
aulas são pouco didáticas; ficar escutando uma pessoa falar e falar por três horas sem parar 
chega ser chato. 

 

No caso de Formas, Estados e Processos da Cultura na Atualidade, na minha percepção o 
professor não sabe muito bem do que fala, ele viaja demais e não chega em lugar nenhum. É 
como se o que ele tentou ensinar a gente fosse uma coisa que escutou de alguém que soube 
explicá-lo bem mas que depois não soube como transmitir para nós.  

 

Interfaces Audiovisuais foi ainda pior porque durava mais. Quase quatro horas onde o conteúdo 
relevante era muito precário. Aprendi sim coisas interessantes mas acho que a maior parte do 
tempo foi ficar esquentando cadeira  

 

Teorias do signo foi boa. O professor é ótimo só que foi na FAU e o pessoal lá é muito chato. 
Ninguém fala, todo mundo fica indiferente e nem participa, isso fiz com que eu ficasse frustrado e 
triste. 
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Ecologia e Comunicação Mercadológica foi a melhor aula em termos de estrutura só que o tema 
não foi tão interessante no final das contas. Uma pena. 

 

 

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       (X)8       (  )9       (  )10 

 

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

que queria?  

 

Tinha algumas disciplinas que não foram oferecidas nesse semestre mas achei logo outras aulas 

para cursar. 

 

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

 

Acho que para curtir do intercâmbio é a quantidade perfeita. 

 

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

 

Não tinha muitas expectativas. 

 

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

alunos? 

 

Os professores foram receptivos no sentido de aceitar meus trabalhos em espanhol, só isso. 

Nunca tive contato fora da aula. 

Os alunos, com exceção duma menina, são zombies. 

 

 

ESTRUTURA E ATENDIMENTO 

 

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

   Se sim, informe quais problemas:  

 

Burocracia é chata em quase qualquer lugar. 

 

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

momento de sua chegada na USP?  

 

Os iFriends foram ótimos na minha experiência. Também o dia de introdução e o tour. 
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Não há pontos fracos, só é o fato dos paulistas serem frios o que faz dificil se sentir a vontade no 

começo. Depois é você quem faz a sua própria experiência. 

 

 

 

3) Em sua opinião, quais os pontos fortes e fracos no atendimento da CRInt/ECA aos alunos 

estrangeiros? 

 

Não tem pontos fracos, só amor. A Mel e a Thay sempre tem um sorriso no rosto quando você vai 

perguntar alguma coisa, além de organizar atividades extra-aula. Isso é tudo o que um 

intercambista precisa. 

 

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       (  )8       (X)9       (  )10 

 

SALAS DE AULA 

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

 

BIBLIOTECA 

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

 

LABORATÓRIOS/SALAS DE AULA PRÁTICAS 

(  )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       (  )9       (X)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       (  )8       (  )9       (X)10 
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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, acho que é ótimo. 

 

Muito obrigado. 

Esperamos vê-lo novamente! 


