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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome:__________Barbara Ramos Michel_____________________________________ 

Idade:__23 anos_______ E-mail: _masterbarbara@hotmail.com_________________  Sexo  F ( x 

)  M (   ) 

Universidade de Origem:_______Universidade de Guadalajara.______________________ 

País: ______México__________Curso:_______Licenciatura en Arquitectura._______________ 

 

Período de Intercâmbio: 

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

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

__Porque a USP é uma das melhores universidades de Latino America, tem muito prestigio, e 

gosto da cultura Brasileira, queria aprender um pouco mais sobre ela. 

 

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

__Pela razoes que eu já falei, que é uma das melhores universidades, na ECA tem aulas muito 

boas e eu queria complementar meus estudos, ampliar meus conhecimentos 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

__No site de intercambios de minha Faculdade, eu tava pesquisando que Universidades no Brasil 

eu podia fazer intercambio, e quando vi que tinham intercambio pra vir para USP eu não duvide 

em fazer tramites para vir para cá. 

IDIOMA 

 

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

____Ainda eu preciso melhorar muito em meu português, mas não acho que não, os brasileiros 

sai ótimos em isso, eles ajudam muito. Gostei muito de minha estancia aquí no Brasil 

 

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

intercâmbio: 

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

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 
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1) Disciplinas cursadas: 

 Musica, Experiência Estética e Comunicação  

 

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

_______Na ECA eu só fez uma disciplina, eu gostei muito, acho que aprendi muitas coisas, a 
major dificuldade com lá que eu já me enfrentei, foi fazer trabalhos escritos em portugues, já que 
por exemplo a aula que eu peguei, era muito legal, já que a música e universal, não sei precisa de 
lejenda para entender, entao para mim foi otima esa 
aula,.__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

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       ( x )10 

 

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

que queria?  

_______Sim, consegui, para os estudantes de intercambio e simples se voce cumple com os 

requerimentos.___ 

 

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

_______Acho poderia ter pegado outra aula na ECA, mas as veces os horarios das aulas, se 

cruzavam com aulas que tinha na FAU.___ 

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

__Sim, acho foi ate melhor.___ 

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

alunos? 

______O professor, Eduardo Seincman ele é ótimo, dentro e fora da aula. _ 

 

 


