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Summer School on-line da Beijing Normal University

Acadêmico

– Houve atividades de recepção/ integração para os estudantes estrangeiros? Foram organizadas
pela IES ou por alunos? Como foram?

Não, as atividades desenvolvidas consistiram apenas no acompanhamento das palestras sem que a
interação dos estudantes estrangeiros fosse incentivada.

-  Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas?

Os professores se mostraram acessíveis, mas, como foi um evento online, não tivemos a chance de
acessá-los em momentos fora das aulas.

– Como foi a receptividade pelos alunos locais e estrangeiros?

Através do chat, dava para perceber a tentativa dos alunos em interagir minimamente, mas a falta do
contato físico dificulta essa interação.

– Quais os sistemas de avaliação utilizados nos cursos ou disciplinas?

Envio de relatório sobre um dos temas abordados durante as palestras que seja de interesse do
participante.

– Como você avaliaria o programa?

Insuficiente para o que se propõe.

– Você teve dificuldade para acompanhar as aulas ou fazer as provas e trabalhos devido a
problemas com o idioma? Qual o idioma utilizado?

Não. O idioma utilizado oficialmente foi o inglês, mas alguns professores deram suas palestras em
chinês com o auxílio de tradução simultânea.

- Quais foram os temas e estudos mais fortes e de maior interesse na instituição estrangeira?

A Educação vista de uma perspectiva global.



- Quais temas que existem na instituição de intercâmbio que são completamente diferentes ou
inexistentes na FEUSP?

Não há.

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

Privado.

- Houve problemas de conectividade para realizar as atividades?

Não.

Pessoal

– Qual o valor do Programa para sua vida pessoal, acadêmica e profissional?

Foi muito interessante participar do evento e ver os esforços de outras pessoas em outros países para
transformar a educação em algo sempre melhor.

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

Não.

- Você estabeleceu contatos com participantes estrangeiros?

Houveram tentativas através do chat, mas sem grandes resultados.

- Você tem interesse em ampliar suas experiências no exterior?

Sim.

Dicas

- Quais os conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem participar do
mesmo programa?

Leia sobre as pesquisas dos professores que irão palestrar antes, principalmente dos que são
chineses e indicarem que farão a apresentação em chinês. Apenas da tradução simultânea, saber de
antemão os pontos principais de suas pesquisas, ajudará no entendimento.

- Você recomendaria para outros estudantes? Você participaria novamente neste Programa?

Sim, participaria.

Conclusão

– Percepção global do Programa e sua participação.



Acredito que, assim como para todos os estudantes que participaram, a minha passagem pelo evento
não teve grandes efeitos no programa em si, já que não foi dada a oportunidade de interação em
momento nenhum. Sei que participar do evento ajuda-nos a entender como estes eventos funcionam
e como podemos também promover eventos semelhantes em escala nacional e internacional. Apesar
das minhas queixas, eu ainda assim, participaria novamente, pois acredito que os temas se
renovariam e talvez outros palestrantes seriam chamados. Uma vez que tivemos palestrantes de
outros países que não da China, acredito que faltou um representante do Brasil.


