Relatório de Avaliação de Mobilidade
Endereço de e-mail *

Nome completo
Benedic Joseph

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?
Universidad Vigo

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?
2018.1

Relate as experiências que teve
Academicamente nao foi nada boa, por causa de vários erros que eu z no processo de
validação das matérias, desde na primeira semana eu quei sabendo que eu nao ai poder
escolher matéria na Faculdade que escolhi porque ela ca em outra cidade vizinha, quei
sem saber o que fazer porque eu já estava na Espanha e nao tinha fundo para poder mudar
de cidade rapidamente. Assim eu escolhi 3 matérias chutando porque o processo de
Matricula estava acabando eu z a minha no ultimo dia. Apesar de tudo isso foi a minha
melhor experiência de vida, esse ano esta sendo o melhor ano da minha vida . Aprendi
muita coisas sobre a cultura europeia, conhecendo vários países novos e gentes novas.
Para mim foi muito bom ter participado eu nao arrependo, pena que eu nao podia continuar
porque preciso me formar logo, as matérias nao batem . Bom, A Unila tem que continuar
com a Mobilidade académica também tentar oferecer mais assistências para os alunos
para nao car totalmente perdida. Estou me oferecendo como voluntário para ajudar os
futuros alunos que vao fazer Mobilidade especi camente na Espanha.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?
Eu acho que o impacto da Mobilidade foi bem positivo para mim. Agora estou vendo o
mundo de uma maneira diferente.

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di culdades, etc.
Para mim, como fui para Europa demorei Um pouco para encontrar uma estabilidade
económica e sobre a forma de funciona a universidade foi totalmente diferente em
comparação a Unila, quei perdido durante quase 2 meses .

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

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

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
As aulas sao divididas em duas partes, Praticas e teorias em dias diferentes.

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)
Paguei meu seguro em torno de 80 Euros , foi uma promoção da Universidade Vigo e o
Visto me custou 230 Reias fora dos gastos para viajar ate o Sao paulo. Paguei em torno de
350 Euros para Alimentação , moradia e transporte por mes.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?
Procura a conversar com quem já foi .

Outras informações que considerar relevante ou sugestões
Eu quero dizer que a Unila, tem que procurar saber como o aluno ta indo na Universidade
destino, pelo menos uma vez por mes . as vezes o aluno esquece se pode contar com a
Unila . Parece um aluno abandonado. Eu estou falando para quem vai para Europa, porque
eh muito diferente mesmo, eu nem imaginei antes,

Nesse espaço você pode carregar algumas fotos que ache interessante
referente a sua mobilidade acadêmica
Adicione o seu histórico
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