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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Não demorem tanto para 

validarem as disciplinas feitas 

no intercambio pelo estudante, 

pois isso prejudica bastante a 

vida acadêmica do mesmo. Ao 

receber pela universidade da 

mobilidade o Certificado de 

Matérias Aprovadas, efetuem o 

acordado no processo, não 

demorem tanto e nem deem 

desculpas para isso. Essa 

atitude pode gerar sérios 

problemas acadêmicos ao 

estudante.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Vai fundo porque fazer uma 

mobilidade internacional conta 

bastante dentro do currículo e 

é um aprendizado sem tamanho em 

sua vida pessoal. Mas se 

planejem para isso!

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o
processo para consegui-la

A concessão da bolsa da UADER 

foi automática, não tive que 

fazer nenhum procedimento 

específico.

Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem,
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, bolsa de programa de mobilidade da
Universidade de Destino;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?
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Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
conte-nos o que chamous sua atenção

Bom, o sistema de ensino na 

UADER é excelente, com 

professores muito bem formados 

e com o principal, sempre 

dispostos a ajudar o estudante. 

O ensino em sua maior parte era 

integrado, onde a 

interdisciplinaridade estava 

bem colocado e nos ajudava 

bastante a compreender nossa 

profissão de maneira prática. 

As aulas eram divididas em 

teóricas e práticas, onde a 

prática era destinada para 

leituras e outas atividades que 

permitissem o estudante 

aprimorar seus conhecimentos 

teóricos. O sistema de 

avaliação é bem diferente, 

raramente tínhamos prova, eram 

sempre muitos trabalhos e 

artigos que no fim nos ajudava 

a apresentar esses trabalhos e 

artigos em eventos.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e
matrícula na instituição anfitriã? há alguma
tutoria para isso?

O processo de construção do 

Plano de Estudos foi 

complicado, porque tinha poucas 

informações no site da 

Universidade e a maioria dos 

grupos do facebook eram 

fechados e eles demoravam a 

aprovar a entrada. Foi quando 

eu encaminhei um email direto 

para a Uader pedindo o contato 

da coordenação e prontamente o 

coordenador do curso me ajudou 

a montar o meu plano de 

estudos. Me deu todas as dicas 

do que fazer de disciplina, 

inclusive depois que eu cheguei 

na Universidade. O processo de 

matrícula nas disciplinas na 

Uader foi bem prático e me 

auxiliaram em tudo. Eu tive 

durante todo o tempo da minha 

mobilidade um tutor que me 

ajudava não só na parte 

acadêmica, como também com 

dicas do que fazer na cidade 

entre outras coisas.

Como foi a receptividade da comunidade
universitária (estudantes nativos, professores,
pessoal administrativo) e dos habitantes locais?

A recepção por parte da 

comunidade acadêmica foi 

sensacional, todos sempre 

dispostos a me ajudar em tudo. 

Os professores eram sempre 

solícitos, sempre preocupados 

se eu estava conseguindo 

acompanhar ou não, sempre que 

possível ficavam até depois do 

horário tirando minhas dúvidas 

e me ajudando. Os estudantes me 

receberam muito bem, estavam 

sempre à disposição para em 

ajudar, repassando a matéria 

comigo, me ajudando a fazer as 

atividades entre outros. Os 

funcionários também, todos 

muito amáveis.

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as
dificuldades e dúvidas enfrentadas

No começo, acredito que as 

dificuldades ficaram por conta 

de estar em outro país, longe 

da família e dos amigos, mas 

nada que impactasse tanto 

assim. Outra dificuldade foi de 

se adaptar a burocracia da 

Universidade, que não se 

compara a da Unila, mas que 

acabou gerando alguns 

desconfortos, mas que 

prontamente as pessoas estavam 

a disposição para ajudar.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade
em sua vida acadêmica, pessoal e/ou profissional?

Toda experiência quando 

aproveitada ao máximo impacta 

de certa forma em nossa vida, 

seja ela, acadêmica, pessoal ou 

mesmo profissional. A 

oportunidade de ter morado na 

casa de uma família nativa 

ajudou bastante para 

aperfeiçoar o espanhol e também 

para aprender a viver como uma 



pessoal local. A própria 

Universidade também agregou 

bastante, principalmente no que 

tange a diferença gritante na 

forma de ensino integrado, que 

é totalmente diferente da 

Unila.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Realizar uma mobilidade 

acadêmica é poder vivenciar a 

sua carreira de maneira 

diferenciada do que você está 

acostumado, podendo ainda 

aproveitar a cultura de outro 

país e também aprender a dar 

valor a determinadas coisas que 

tem na sua Universidade de 

origem e que em outras é muito 

diferente. 

 

A mobilidade me permitiu ter 

contato com professores novos, 

diferentes do que eu tenho na 

minha universidade de origem. 

Professores - muitos "não 

doutores", mas que possuíam um 

conhecimento muito grande e que 

enriqueceram demais cada 

matéria que cursei. Além é 

claro de terem sido atenciosos, 

não só para comigo, mas também 

para com todos os estudantes. 

Para eles, o que importa é o 

aprendizado do aluno, diferente 

dos que tenho no meu curso de 

origem. 

 

Tive a oportunidade de 

compartilhar experiências sobre 

o sistema de educação do Brasil 

com os estudantes da Argentina 

e eles de compartilharem comigo 

informações sobre como é o 

ensino universitário deles. 

Fizemos trocas de idiomas, onde 

eu pude ensinar o português a 

eles e eles me ajudarem com o 

espanhol. Fizemos vários 

trabalhos de campo durante o 

semestre nas disciplinas, onde 

era nossa responsabilidade 

arcar com as despesas, 

diferente do que temos aqui. 

 

Lá também possui um "Ciclo 

Comum de Estudos" que é muito 

parecido com o daqui, por 

incrível que possa parecer 

rs... 

 

Uma das coisas que mais me 

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Autónoma de Entre Ríos -
UADER



chamou atenção foi de que lá, a 

interdisciplinaridade é 

colocada em prática. Fiz 

matérias em que os professores 

compartilhavam suas aulas de 

maneira conjunta com outro 

professor de matéria afins. Por 

exemplo, cursei Planeamiento 

Territorial, Estadística e 

Sistema de Información 

Geográfica (SIG) conjuntamente. 

Eram 3 matérias diferentes, com 

3 professores diferentes, mas 

que suas disciplinas eram 

casadas (interdisciplinares), 

se complementavam. Pude 

realizar um estudo de 

planejamento territorial da 

cidade de Parana (Entre Ríos), 

atrelada a estatística (que não 

possui no meu curso, mas 

deveria) e a a SIGs. Foi muito 

enriquecedor estudar assim. 

 

A estrutura da Uader não se 

compara ao que temos aqui. A 

UNILA é privilegiada em muitas 

coisas e talvez isso seja o 

problema que faz com que seus 

estudantes não a valorizem. Na 

Uader, o estudante não tem uma 

biblioteca como temos aqui, 

espaços de estudos etc... mas 

tem professores humanos e 

compreensivos com seus 

estudantes. 

 

Pude conviver com uma família 

nativa durante todo o 

intercâmbio, o que facilitou 

aperfeiçoar o idioma e também 

aprender mais da cultura local. 

 

Os trabalhos de campo 

oportunizaram conhecer mais do 

território argentino, sua 

cultura e claro, me permitiu 

aplicar na prática tudo o que 

aprendi na Geografia da Unila e 

também a compartilhar os 

conhecimentos com outros 

estudantes.


