Relatório de Avaliação de Mobilidade Comprovante de Preenchimento
Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
190221094254763

Inscrito
Quinta, 21 de Fevereiro de 2019, 09:42

Emissão deste Comprovante
Quinta, 18 de Abril de 2019, 17:18

Identidade
G234405G

Nome Completo
Andrés Mauricio García Torres

E-mail
mauriciog021@gmail.com

Autorizo a utilização das informações prestadas
para fins de divulgação e promoção de mobilidade
acadêmica na unila
Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?
não esquecerem da sua
latinidade

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
Você recebeu algum apoio economico durante sua
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o mobilidade?
processo para consegui-la
Sim, bolsa do programa ERASMUS
Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem,
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)
Eu ganhei a Bolsa Erasmus,
então não paguei muito, porque
quase tudo estava incluso

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?
4

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
conte-nos o que chamous sua atenção
É incrível, todas as aulas tem
dois quadros um de giz e outro
de marcador, além tem um
computador junto com um
projetor e um alto falante

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

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

Na verdade foi muito dificil
Os habitantes locais podem ser
falar com o meu cordenador de
um pouco conservadores as
curso da UNILA nesse processo,
vezes, mas a faculdade sempre
a universidade anfitriã sempre
me fez sentir em casa
me ajudou, o setor de
mobilidade da UNILA também, mas
praticamente tive que enviar um
Fale sobre o processo de mobilidade, quais as
amigo a falar com o meu
dificuldades e dúvidas enfrentadas
coordenador algumas vezes
porque e ele nunca respondeu
Muitas vezes as dificuldades
meus emails, e eu realmente
não são pelo acadêmico, mas sim
precisei da assinatura dele
pela convivência com outras
para escolher umas disciplinas
pessoas.
lá.
Como você visualiza o impacto desta mobilidade
em sua vida acadêmica, pessoal e/ou profissional?
indispensável

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/2

Aprendi a conviver
Nome da instituição onde fez mobilidade
especialmente com pessoas de
nacionalidades e culturas muito acadêmica?
Universidad de Valladolid
diferentes

