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Por não ser minha língua natural eu precisava de uma concentração maior nas coisas ditas 
pelo professor, pois tinha que "traduzir" e compreender o contexto de forma rápida, não foi 
uma di�culdade e sim algo que deixou a experiência/as aulas mais interessantes. Para o 
aprendizado dos alunos os professores optavam por uma quantia maior de trabalhos, 
porém trabalhos mais simples, uma forma de ensino/aprendizagem distinta da qual estava 
acostumada. A maioria das atividades e avaliações são parecidas. As maiores 
experiências que tive foram a respeito da cultura e forma de vida do país que me recebeu.

Endereço de e-mail *

Nome completo

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?

Relate as experiências que teve



Em pouco tempo que regressei ao Brasil já foi possível perceber a notoriedade que a 
mobilidade tem em um currículo pro�ssional. Estar em outro país nos faz "estudar" no dia a 
dia sobre sua politica, cultura, etc., o que amplia nossa visão e com certeza me fará ver 
mais além quando eu for estudar através de livros.

Soube da mobilidade através do email de minha universidade, UNILA. O processo de 
seleção, aceitação da universidade que irá nos receber, informações sobre inicio de aulas, 
etc., foram feitas muito em cima do prazo de partida considerando que temos que nos 
responsabilizar por coisas que podem ser demoradas e quase todas tem um custo alto 
(passaporte, seguro de vida, passagem,etc.) o que seria melhor se o aluno tivesse mais 
tempo para se programar. Ao chegar na cidade havia alguém para nos receber e nos levar 
para uma opção de moradia. 

Fui muito bem recebida por todos. As pessoas tinham interesse em ajudar no que fosse 
necessário e, a maioria, uma curiosidade/encanto sobre o Brasil.

Não recebi nenhuma tutoria para escolha de disciplinas, pesquisei nos sites das 
universidades disponíveis para intercâmbio e olhei curso por curso de todas elas para 
saber em qual havia (e se havia) algum com matérias que eu poderia validar. Inclusive fui 
no segundo semestre então pesquisei as matérias dos semestres pares e enviei o plano de 
ensino com tais matérias e foi aceito, mas chegando lá os semestres eram impares e tive 
que escolher outras matérias "em cima da hora". A matricula creio que foi automática com 
o processo de intercâmbio.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di�culdades, etc.

Como foi a receptividade da comunidade universitária (estudantes
nativos, professores, pessoal administrativo), e do povo do local?

Como foi o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição
an�triã? Há alguma tutoria para isso?



Eu não tive aulas extraclasses, porém percebi que sim há muitas excursões para os 
semestres mais avançados. Tive poucos trabalhos grandes, eles optam por especies de 
"tarefas" , ou seja, cada aula o aluno deve resolver atividades para a próxima aula.  
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Eu precisei pedir ajuda de amigos e familiares para pagar passagem, passaporte, seguro 
de saúde e para me manter no primeiro mês. Como já mencionado acima foi pouco tempo 
desde que tive a con�rmação até o dia da minha ida, o que di�cultou um pouco. A 
universidade an�triã auxiliava com uma quantia que alcançava para gastos como moradia, 
alimentação, etc. 

Dentro dessa oportunidade terão muitas outras, não desperdice nenhuma.

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?



Algum plano de "turismo" para alunos de intercâmbio. Não necessariamente em lugares 
turísticos, mas em lugares importantes do país que eles irão. Parece que não é importante 
mas conhecer os lugares e vivenciar a história do país fará uma diferença positiva, não 
apenas na questão de diversão. 

Actas de Cali�caci…

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Outras informações que considerar relevante ou sugestões

Nesse espaço você pode carregar algumas fotos que ache interessante
referente a sua mobilidade acadêmica

Adicione o seu histórico
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