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Acadêmico

– Houve atividades de recepção/ integração para os estudantes estrangeiros? Foram organizadas
pela IES ou por alunos? Como foram?
Não houveram atividades de integração, durante a abertura os palestrantes se mostraram receptivos
e deram boas vindas, mas não houveram momentos específicos para integração.

-  Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas?
Os professores foram bastante receptivos, informaram seus e-mails para que pudessemos ter acesso
a eles caso necessário.

– Como foi a receptividade pelos alunos locais e estrangeiros?
Não houveram momentos para interação entre os alunos.

– Quais os sistemas de avaliação utilizados nos cursos ou disciplinas?
O intrumento de avaliação foi um relatório final de 3 mil palavras sobre o tema dos webnars.

– Como você avaliaria o programa?
Como webnars foi muito legal, aprendi muito e consegui absorver bastante das temáticas, mas senti
falta de momentos de interação entre os alunos.

– Você teve dificuldade para acompanhar as aulas ou fazer as provas e trabalhos devido a problemas
com o idioma? Qual o idioma utilizado?
O idioma utilizado foi o inglês diretamente ou o chinês com tradução simultânea para o inglês. As
vezes o sotaque atrapalhava um pouco a compreensão, mas no geral não foi um problema grande.
Porém estou acostumado a acompanhar inglês no meu dia a dia.

- Quais foram os temas e estudos mais fortes e de maior interesse na instituição estrangeira?
O tema foi educação global e cooperação global para educação, focando nas isntituições, sendo
nacionais, internacionais ou transnacionais.

- Quais temas que existem na instituição de intercâmbio que são completamente diferentes ou
inexistentes na FEUSP?
Nunca vi o tema da educação global e suas instituições ser tratado na FEUSP.

- Se a atividade foi realizada remotamente, o acesso à internet foi institucional ou foi privado?



Acessei com a internet pessoal da minha casa.

- Houve problemas de conectividade para realizar as atividades?
Não houve.

Pessoal

– Qual o valor do Programa para sua vida pessoal, acadêmica e profissional?
Para mim, o principal foi entender como pensar a educação de maneira global, focando nos desafios
que nos são compartilhados.

– Você teve que apresentar o Brasil ou a USP em algum momento do intercâmbio?
Não.

- Você estabeleceu contatos com participantes estrangeiros?
Não, como citei, não houve momentos para interação entre os alunos.

- Você tem interesse em ampliar suas experiências no exterior?
Sim, é um dos meus objetivos de carreira.

Dicas

- Quais os conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem participar do
mesmo programa?
Se preparar para assistir aulas em horários alternativos, já que devido ao fuso horário o programa
acontece na madrugada do Brasil.

- Você recomendaria para outros estudantes? Você participaria novamente neste Programa?
Recomendaria sim, acho que foi uma oportunidade para aprender coisas que eu não poderia
aprender na FEUSP. Participaria novamente desde que em um momento que não conflituasse com
as outras demandas do mestrado.

Conclusão

– Percepção global do Programa e sua participação.
O programa foi muito legal, porém foi um pouco diferente do que esperava, esperava atividades
mais de integração e com alunos mais ativos, e o formato foi mais de webnar e de aulas diretivas.
Apesar disso, as aulas foram muito boas.


