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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Algumas sugestões em minha 

opinião são que, assim como em 

todas as cidades grandes, na 

Cidade do México também é 

necessário um pouco de cuidado. 

Como todos diziam, existem 

áreas que é bom serem evitadas. 

Também sempre tive muito 

cuidado com meu celular e itens 

pessoais, durante caminhadas na 

rua, e principalmente quando 

utilizava o metro. Portanto ter 

cuidado e conversar com amigos 

e moradores da cidade para 

poder saber os lugares que não 

são muito confiáveis e buscar 

não sair sozinho é uma dica bem 

importante na minha opinião.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Acredito que a principal dica 

que eu daria para uma pessoa 

que pensa em fazer intercâmbio 

para a Cidade do México, é ter 

calma em todas as situações que 

surgirem e tentar planejar 

algumas coisas ainda antes da 

ida para lá. Como por exemplo 

no meu caso, olhei diversos 

apartamentos que estavam 

disponíveis com preços mais 

baixos, e fiz a reserva e o 

pagamento de um apartamento 

durante os primeiros 15 dias 

para poder conhecer um pouco o 

bairro e também ter esses 

primeiros dias para poder 

procurar algum outro lugar, que 

não estivesse no Airbnb. Isso 

foi de extrema importância pois 

no próprio apartamento que 

fiquei nesses primeiros dias, 

fiz amizade e consegui 

conversar com a moradora para 

que eu pudesse passar os 

próximos meses lá, com um valor 

menor do que era pedido pelo 
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aplicativo do Airbnb. Portanto 

já conhecia o lugar, conhecia 

os moradores do apartamento, e 

sabia como me locomover para a 

Universidade. Tentar conseguir 

uma moradia próximo da 

faculdade também é uma boa 

opção, pois assim não haverá 

gasto com transporte e também 

não perderá tempo para se 

locomover, até porque na cidade 

há muito trânsito de veículos 

durante a maior parte do tempo.

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;, Sim, bolsa de programa
de mobilidade paga pela UNILA;

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

Em relação a passagem, ela 

sempre possui um preço alto 

saindo de Foz do Iguaçu, por 

isso optei em ir de ônibus até 

Assunção, no Paraguai, e pegar 

o avião ali, o que diminui 

cerca de 900 reais no valor da 

passagem, que ficou em torno de 

2100 reais. O seguro saúde foi 

feito pelo site Real Seguro 

Viajem, que cotiza diversos 

valores de diferentes empresas 

proporcionando o melhor, que no 

meu caso, foi de 656 reais. 

Sobre o visto, não havia 

necessidade, pois de acordo com 

a Lei do México, para estadias 

inferiores à 180 dias, não era 

preciso. Quanto ao aluguel da 

habitação, encontrei um 

apartamento em que pagava 500 

reais por mês em um quarto 

compartilhado, com apenas uma 

cama de casal, uma mesa para 

estudos e um guarda roupa. O 

apartamento era dividido com 

mais duas pessoas que moravam 

nos outros dois quartos, além é 

claro da menina que dividia 

quarto comigo. Em questão da 

alimentação, gastava-se em 

média 400 reais por mês, 

comprando alimentos no Walmart 

e cozinhando em casa todos os 

dias. Era necessário também 

comprar toda água para consumo 

próprio, mas esse valor já está 

incluso nos 400 reais mensais. 

Em relação a transporte público 

no meu caso não foi muito 

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

5

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

O sistema de ensino é muito 

bom. Todos os professores têm 

liberdade para escolher como 

será realizada a matéria 

durante o semestre, seja na 

escolha da média, que pela 

universidade é 6, porém prestei 

uma matéria que era 8,0, como 

também na aplicação das provas 

e trabalhos. Uma coisa que 

chama muita atenção, é que ao 

final das aulas, grande parte 

dos professores deixam tarefa 

de casa com o assunto abordado 

no dia, incentivando o aluno a 

estudar diariamente o conteúdo 

e tirar dúvidas constantemente, 

para que nas prova não tenha 

grande dificuldade com os 

assuntos. As provas eram 

realizadas de acordo com o 

andamento do professor, não 

eram marcadas no início do 

semestre. Alguns professores 

podiam opinar também para que 

algumas dessas tarefas diárias 

valessem nota, ajudando o aluno 

em sua nota final.

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



necessário, pois meu 

apartamento era a 10 minutos de 

caminhada da Universidade. 

Porém, o transporte tem um 

custo de aproximadamente um 

real, que seriam cinco pesos 

mexicanos.

Na faculdade de química, a 

grade de disciplinas e ementas 

estão disponíveis online e 

todas as dúvidas podiam ser 

sanadas por e-mail. A matricula 

foi realizada com auxílio da 

coordenadora de engenharia 

química, que disponibilizou 

todas as turmas com vagas em 

aberto para cada disciplina, 

para que assim fosse montado o 

horário conforme os professores 

disponíveis. Caso fosse 

necessário colocar ou tirar 

matérias do plano de estudos 

proposto, não havia nenhum tipo 

de problema, desde que todos os 

requisitos fossem cumpridos.

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

A receptividade na minha 

mobilidade, tanto da comunidade 

universitária, como do povo 

local foi excelente. Logo no 

início, a Universidade 

proporcionou uma reunião de 

boas-vindas para todos os 

alunos estrangeiros, antes 

mesmo do ínicio das aulas, para 

poder apresentar o campus e 

alguns serviços no qual 

teríamos acesso. Serviços como 

a disponibilidade de bicicletas 

(bicipumas), todas as rotas de 

ônibus internos (pumabus), 

credencial do estudante, como 

funcionava o atendimento no 

Centro de Saúde da 

Universidade, a assistência 

odontológica etc. Além disso, 

foram passadas também algumas 

recomendações sobre a Cidade do 

México, tanto na parte da 

comida, que como todos sabem, 

são conhecidas por ser bem 

apimentadas e também oferecidas 

na rua. Para quem não era 

acostumado, foi recomendado que 

nos primeiros dias não abusasse 

dessas comidas oferecidas. 

Foram passadas recomendações 

sobre a cultura local e parte 

da violência que a cidade 

apresenta. Ao fim da reunião de 

abertura, cada um dos 

Intercambistas, recebeu um 

aluno da UNAM para auxiliar no 

que fosse preciso, eles eram 

chamados de Unamigo, auxiliando 

no entendimento do Campus, que 

por sinal é enorme, e em tudo 

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

A primeira e acredito que maior 

dificuldade foi em relação ao 

dinheiro. Antes ou até mesmo 

nos primeiros dias na Cidade do 

México, não havia como saber 

qual seria o custo de vida lá e 

quanto se gastaria por mês com 

alimentação e até mesmo com um 

aluguel de um quarto por lá. 

Como não tive auxílio 

financeiro da UNAM para poder 

me manter, procurei uma forma 

para que meus pais conseguissem 

me manda dinheiro, diretamente 

do Brasil, já que normalmente, 

na maioria dos bancos 

mexicanos, ou até mesmo pelo 

Santander, que foi uma opção 

que achei, as taxas para saque 

e transferências eram muito 

altas. A melhor opção 

encontrada no meu caso foi o 

aplicativo Transferwise, que é 

um aplicativo em que as taxas 

são menores, e são atualizadas 

todos os dias de acordo com o 

mercado financeiro. O único 

empecilho que encontrei, foi 

que é preciso ter uma pessoa de 

confiança, com uma conta em 

algum banco mexicano para poder 

fazer o saque do dinheiro, já 

que fazia a transferência de 

uma conta do Brasil, para uma 

conta mexicana, ou então era 

possível também fazer uma conta 

em algum banco, e assim 

transferir para conta em meu 

nome mesmo. Outra dificuldade 

foi a escolhas das disciplinas, 

pois na faculdade de química os 

alunos em mobilidade só podem 



que fosse preciso. Na Faculdade 

de Química, tivemos uma 

conversa com a Coordenadora de 

Engenharia Química, que 

apresentou todos os espaços de 

laboratórios e deu também 

algumas dicas sobre a 

faculdade. Sobre a comunidade 

local, a população mexicana é 

extremamente prestativa, 

receptiva e sempre estão 

dispostos a poder ajudar.

entrar em turmas que tenham 

vaga disponível, pois as 

inscrições dos alunos em 

mobilidade somente são feitas 

depois de todos os alunos da 

universidade. Portanto não 

havia muita opção de horários e 

professores. No final, tudo 

ocorreu bem e tive a sorte de 

escolher ótimos professores.

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

O impacto desta mobilidade em 

minha vida foi extremamente 

positivo, seja na vida 

acadêmica, me proporcionando 

aprender coisas novas em um 

ambiente completamente 

diferente, tomando decisões 

sozinha e me aperfeiçoando cada 

vez mais, como na vida pessoal, 

em que o crescimento também foi 

muito grande, pois é preciso se 

adaptar a um país com 

tradições, comidas e costumes 

diferentes. Foi um ótimo 

período para se abrir a novos 

pensamentos e saber aceitar as 

diferenças. Já na vida 

profissional, também se aprende 

muito, como por exemplo, o 

relacionamento e a comunicação 

com outras pessoas da 

faculdade, que no começo a 

comunicação era um pouco 

difícil, mas que com o passar 

do tempo é possível entender e 

se adaptar à tudo.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

A experiência que a mobilidade 

me proporcionou foi única, um 

aprendizado sem comparação seja 

no âmbito pessoal como 

profissional. O fato de morar 

em outro pais, com alimentação, 

costumes, idioma diferentes te 

proporciona um crescimento 

imenso. No entanto, Cidade do 

México se mostrou um local com 

pessoas muito receptivas, 

acolhedoras, e não demorei 

muito tempo pra me acostumar 

com a vivencia ali. Além disso, 

a UNAM é uma Universidade muito 

acolhedora que te apoia no que 

for preciso. O transporte 

público na cidade funciona 

muito bem e o local onde residi 

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Nacional Autónoma de México



encontrei pelo site Airbnb, que 

recomendo. Passei por uma 

situação de contingencia 

ambiental, em que não tivemos 3 

dias letivos pela péssima 

qualidade do ar, era 

recomendado não sair pelas ruas 

até que a qualidade do ar 

melhorasse, fora isso, não 

houve maiores problemas. Por 

fim, para concluir posso dizer 

que o México e a UNAM são 

excelentes acolhedores e que a 

minha experiência foi 

fantástica, o conhecimento que 

adquiri com os professores e a 

universidade como um todo é sem 

tamanho e recomendo a quem 

tiver interesse.


