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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Busquem grupos de estudantes 

que já participaram desta mesma 

mobilidade para que este lhe 

auxiliem com visto e formulação 

do seu Plano de Estudos.

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

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

6

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

Passagem de ida: 2.400 reais  

Seguro Saude: 1.000 reais por 

semestre 

Visto (traduções e taxas): 

1.000 reais 

Moradia (pré-pago o valor 

completo da estadia em 

dormitório estudantil) 2.200 

reais por semestre 

Alimentação (básica): 800 reais 

por mês

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

Diferente das 4 horas semanais 

por classe, o sistema europeu 

de ensino propõe de 1:20 a 2 

horas de classe por semana, 

sendo estas divididas entre 

lecture (apresentação do 
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conteudo pelo professor) e 

seminar (roda de debates). 

Acredito que este método seja 

um diferencial do sistema 

europeu em comparação ao da 

UNILA. Mantém o aluno focado, 

sem descastar sua atenção, e 

reinforça que o 'self study' 

(ler os textos requeridos e 

buscar informação além deste) é 

um dos pilares da construção do 

pensamento crítico e autonomo 

de cada estudante.

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

O International Office realiza 

uma palestra de acolhimento 

onde todo o processo de escolha 

das disciplinas para o proximo 

semestre é explicado em 

detalhes, e eles estão 

disponíveis para dúvidas 

pessoalmente no Office ou via 

e-mail. Entranto, as escolhas 

de disciplinas prio sua chegada 

na universidade destino 

(durante o processo de 

formulação do Plano de Estudos 

como requiremento de inscrição 

no processo de mobilidade) é 

responsabilidade do aluno e sem 

nenhum auxílio da UNILA.

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

O International Office da 

University of Hradec Kralove, 

em especial Tomas Hercik 

(responsável pelos alunos Non-

Erasmus), estiveram em contacto 

e disponíveis a todos os 

instantes, antes e depois da 

sua chegada. O ESN Buddy System 

me recepcionou no aeroporto em 

Praga e acompanharam-me até a 

pequena cidade de Hradec 

Kralove, ainda que meu voo 

tenha chegado meia noite. Os 

habitantes e estudantes locais 

são acolhedores até onde 

conseguem, devido a barreira 

linguística.

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

Ainda na universidade de 

origem, a UNILA, pouco auxílio 

foi oferecido. Como consta no 

Edital de Inscrição, todos os 

tramites de visto e viagem são 

de responsabilidades do aluno. 

Entretanto, esta não é a 

posição da universidade de 

destino, com quem pude contar 

em diversas situações para 

auxíliar em dúvidas ou 

dificuldades encontradas ao 

decorrer do processo de visto. 

Na UNILA falta conhecimento 

sobre as especificidades de uma 

mobilidade acadêmica na Europa. 

Deste como formular e ter o seu 

Plano de Estudos aprovado, 

falta comunicação e 

conhecimento sobre o modelo de 

ensino europeu, carga horária 

em sala de aula versus "self-

study".

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

Meu periodo de mobilidade na 

University of Hradec Kralove 

foi um divisor de águas na 

minha forma acadêmica, pessoal 

e profissional. As 

oportunidades que aqui se 

apresentaram mudaram a minha 

trajetória de vida. Em meio de 

uma grande instabilidade 

política no Brasil, as eleições 

de 2018, foi oferecido uma 

bolsa integral para que eu 

continuasse meus estudos na UHK 

em 2019.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

A universidade junto do ESN 

Buddy System organizaram 

diversas viagens ao redor da 

República Tcheca para que os 



alunos estrangeiros conhecessem 

o país: esquiar, trilhas por 

parques nacionais, viagem à 

capital. Houve também uma 

viagem para a capital da 

Polonia, Warsaw, na aula Just 

War.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/1 e 2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

University of Hradec Králové


