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Nome completo
André Vitor de Lima Martins

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?
Universidade Federal do Paraná - UFPR

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?
2017.1-2017.2

Relate as experiências que teve

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?
Não tenho dúvidas sobre a importância desta experiência para construção do meu
conhecimento acadêmico, mas acredito, que ela foi mais além. Esta experiência também
somou para construção do meu caráter enquanto pessoa e futuro professor. Com certeza,
esta oportunidade poderá ainda me abrir muitas portas, pro ssionais, especializantes. Sou
muito grato por ter saído com êxito desta experiência, e espero poder ver os frutos que ela
ainda me trará.

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di culdades, etc.
A única di culdade foi a questão nanceira. Sem a ajuda da minha companheira e do
benefício seria inviável minha permanência na cidade. Teve uma triste ocasião, no mês de
setembro, em que fui surpreendido com o recebimento de apenas metade do auxílio.
Felizmente, a situação me foi esclarecida pela PRAE, e no dia 15 do mesmo mês recebi o
restante. Ademais, não posso queixar-me de nada. Tive professoras de qualidade, acesso
ao serviços do R.U (restaurante universitário), acesso a bilbioteca.

Como foi a receptividade da comunidade universitária (estudantes
nativos, professores, pessoal administrativo), e do povo do local?
Fui atenciosamente recebido pelos funcionários do departamento do curso de História e
pelas docentes. Com os estudantes, não teci laços de amizade, mas, mesmo assim,
mantive relações harmoniosas e fui devidamente respeitado.Tirei excelente proveito dos
conteúdos apreendidos em classe em todas as disciplinas. Não tive experiências negativas
de nenhuma sorte, e acredito não ter sido ameaça alguma para as pessoas da cidade.
Mas há algo muito intrigante: os estudante da UFPR desfrutam de uma certa
neutralidade na cidade, poderia dizer-se até respeito, ou admiração, que o estudante da
Unila em Foz do Iguaçu desconhece. Alguns poderiam argumentar alegando que isto é
culpa dos "projetos revolucionários" da Universidade e outras diriam ser culpa das atitudes
irre etidas de certos estudantes da Unila. Mas este argumento é realmente supér uo,
tendo em vista que os estudantes da UFPR se comportam de maneira semelhante, em
alguns casos até pior.
Ressalva: em comparação a Unila a UFPR é, em muito, conservadora, no tocante a
metodologia. Não considero que uma seja melhor do que outra, de forma alguma. O ensino
da UFPR é estruturante. As disciplinas seguem uma sequência que ao meu ver é excelente
para xação e inteligibilidade do conhecimento. Acredito que muito poderiam se valer os
cursos da Unila de uma parte da metodologia, em relação a elaboração das disciplina em
cadeamento, uma servindo de base para a outra e assim sucessivamente. Sei que assim já
o é, mas percebo, e falo pelo meu curso especi camente, que as disciplinas são
desorganizadas, en m.
Em relação a receptividade da cidade, acredito que o problema é mais profundo, e não
acabe a mim encontrar uma resposta concisa, satisfatória. Contudo, considero isto como
um problema natural de toda Universidade "nova" - em comparação aos cento e poucos
anos da UFPR-. A comunidade de Foz, quando se propõe a ler a proposta da Unila, e
quando o fazem de boa vontade, não compreendem o seu valor. Infelizmente temos de
concordar que certas atitudes, que não restringem-se aos estudantes mas que partem, a
maioria delas, desta parte, acabam por reforçar o esteriótipo do estudante da Unila. Faço
esta "crítica" de maneira construtiva aos estudantes, porque também já compartilhei de
certos ideias, que hoje, felizmente, me parecem absurdos. Entretanto, com a
conscientização dos estudantes recém chegados, muito trabalho, paciência, e o exercício
de boas atitudes e comportamentos, este panorama mudará, o creio.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição
an triã? Há alguma tutoria para isso?
Foi tranquilo. Tive apenas que preencher um formulário de entrada, e com ele preenchido,
escolher as disciplinas que deveria cursar, isso no primeiro semestre. No segundo, só
conferi as disciplinas disponíveis, e escolhi quais cursar. Não teve nenhum serviço
especí co de tutoria, mas quando solicitava orientação ou esclarecimentos, não me eram
negados.

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
Aulas em sala; zemos uma visita ao Museu de História do Paraná; Avaliações descritivas;
trabalhos em grupo; muita leitura!

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?
1
2
3
4
5
6
7
8

Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem, seguro saúde, visto,
moradia, alimentação)
O preço da passagem até Curitiba é elevado;
Não tive problemas de saúde, mas a UFPR disponibiliza serviços médicos gratuitos e de
qualidade a comunidade acadêmica;
Tive a felicidade de encontrar apartamento no centro, e apesar do preço do aluguel ser
generalizadamente caro, é compensativo pagar um pouco mais pra morar perto da
universidade do que gastar com transporte público, esse sim é caro!

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?
Se organizar antes de ir pra cidade destino: juntar uma quantia em dinheiro, que dê para
pagar o aluguel e um calção, por exemplo;
Aproveitar o acesso a biblioteca, e aproveitar ao máximo o conteúdo das aulas;
Não perder tempo com coisas que tirem a sua lucidez, não há níveis seguros para utilizarse destas, nem para praticar certo desvios de comportamento;
Morar perto da Universidade;
Redobrar o senso de responsabilidade;

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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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

