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QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS NA ECA 

 

Nome: Isadora Alves Nunes  

Idade:21  E-mail: isadora.nunes.mail@gmail.com  Sexo  F ( X  )  M (   ) 

Universidade de Origem: Escola Superior de Teatro e Cinema 

País: Portugal Curso: Teatro – Actores / Artes Cénicas 

 

Período de Intercâmbio: 

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

 

 

ESCOLHA 

 

1) Porque escolheu o Brasil para realizar intercâmbio? 

Devido à língua, por ser uma ferramenta muito importante em Teatro e por São Paulo ser um 

grande núcleo cultural na America Latina  

 

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

Porque era a Universidade que podia frequentar em São Paulo. Porque estudo Teatro  

 

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

Através de amigos que já frequentaram a ECA  

 

IDIOMA 

 

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

Não.__________________________________________________________________________ 

 

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       (X  )10  

 

E depois do intercâmbio: 

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

 

CURSO 

1) Disciplinas cursadas: 

 Escultura I 

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

Dança Contemporanea tinha como foco a capoeira e foi muito interessante obter novos 
conhecimentos. 
Escultura I é uma disciplina de introdução focada no trabalho com madeira e foi muito bom 
obter novos conhecimentos de uma area tão diferente daquela que estudo.  

 

3) 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 

 

4) Você cursou a Disciplina 2700600 – Cultura Brasileira para Estrangeiros? Qual a sua opinião 
sobre os temas abordados e as aulas ministradas durante o período? 

Não.__________________________________________________________________________ 

 

5) Numa escala de 0 a 10, avalie a qualidade das aulas de Cultura Brasileira para Estrangeiros 

caso tenha cursado esta disciplina. (0 ruim/10 excelente) 

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

 

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

que queria?  

Houve. Devido a um problema de saude tive que alterar o meu plano de estudos sendo que no 

inicio integrava outras 3 disciplinas que tranquei.  

 

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

Foi.___________________________________________________________________________ 

 

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

Sim.___________________________________________________________________________ 

 

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

alunos? 

Muito boa. Os professores eram muito acessíveis e eramos cerca de 15 em cada 

disciplina.______________________________________________________________________ 

 

 

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?  

Muito acolhedor e ajudou bastante no começo , no confronto com a cidade de São Paulo.  


