UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Gabinete do Reitor

Perguntas para depoimentos
Meu Intercâmbio
Perguntas para intercambistas USP no exterior:
- Nome
- Nacionalidade / Unidade / Graduação ou Pós-Graduação
- Onde fez ou está fazendo o seu intercâmbio?
- Qual é/era o seu programa de intercâmbio? Duração e tipo (prevista ou realizada) /
intercâmbio normal / duplo diploma / dupla titulação).
- Por que você escolheu fazer intercâmbio?
- Sucintamente, quais foram ou são suas impressões sociais, culturais e acadêmicas? Como foi sua relação com a barreira linguística?
- Que dicas você daria a quem quer ir ao mesmo lugar?
- A seu ver, fazer um intercâmbio significa…
- Como você acredita que essa experiência mudou sua vida acadêmica e pessoal?
Perguntas para intercambistas na USP:
- Nome
- Nacionalidade e universidade de origem / Graduação ou Pós-Graduação
- Qual é/era o seu programa de intercâmbio? Duração e tipo (prevista ou realizada) /
intercâmbio normal / duplo diploma / dupla titulação).
- Por que você escolheu fazer intercâmbio?
- Por que escolheu o Brasil (ou a USP)?
- Sucintamente, quais foram ou são suas impressões sociais, culturais e acadêmicas? Como foi sua relação com a barreira linguística?
- Que dicas você daria a quem quer ir ao mesmo lugar?
- A seu ver, fazer um intercâmbio significa…
- Como você acredita que essa experiência mudou sua vida acadêmica e pessoal?
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Questions for exchange students at USP:
- Name
- Nationality and university of origin / Undergraduate or Graduate studies
- What is/was your exchange program? Duration and type (planned or performed) /
regular exchange / double degree).
- Why did you choose to go on an exchange student program?
- Why did you choose Brazil/USP as your destination?
- Briefly describe your social, cultural and academic impressions
- How did you overcome the language barrier?
- What advice would you give to someone who also wants to be an exchange student in
Brazil/at USP?
- What does being an exchange student mean to you?
- In which way do you believe this experience has changed your personal and academic
life?
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