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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Ao chegar na Cidade do México, 

é bom ter contato com alguém 

lá, permanecer alguns dias, uma 

semana conhecendo, e depois ser 

encaminhado para o lugar de 

destino. Contatos podem ser 

encontrados atrevés de 

CouchSurfing (gratuito) ou 

Airbnb por exemplo. Mergulhe de 

cabeça na experiência e 

desapegue da saudade, porque o 

semestre passa rápido.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Se dedicarem muito aos estudos 

e às investigações fora da sala 

de aula com os profissionais de 

outros países pois é uma 

oportunidade ímpar de expansão 

do conhecimento. Porém é 

fundamental também viajar 

muito, pois o conhecimento de 

um intercâmbio só é completo 

com abertura ao novo país. 

Buscar boas relações e também 

as pessoas de confiança de seu 

circulo próximo. Tenha foco, 

serenidade e se arrisque mesmo 

tendo um eixo de segurança. 

Disfrute e dê o seu máximo!

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, outro tipo de Bolsa;

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o
processo para consegui-la

O único apoio que recebi foi a 

liberação das taxas de 

matrícula na universidade de 

destino. Creio que chamaram de 

"beca parcial".

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

Relatório de Avaliação de Mobilidade -
Comprovante de Preenchimento



O custo de vida no México neste 

período de 2018, não é alto e a 

qualidade de vida é boa pois se 

pode viver bem com pouco. 

Ciudad de México e Tlaxcala 

possuem algumas diferenças de 

custo. Em CdMX a passagem de 

ônibus pode sair por 2 pesos em 

Trelobus e o Metrô, que leva a 

muitas partes da cidade, custa 

5 pesos (equivalente a 1 real). 

Para se chegar a Tlaxcala é 

preciso ir até a Terminal del 

TAPO que fica na estação de 

metrô San Lazaro e tomar uma 

passagem com a empresa Atah no 

custo de aproximado de 180 

pesos. O ônibus leva 2 horas de 

CdMX à Tlaxcala e desce na 

rodoviária. Ao chegar há 

hostels e hotéis, porém para 

quem não conhece a região é 

melhor ser recebido por um 

local. O hotel mais próximo 

pode custar 500 pesos a noite 

(R$100) ou 50 pesos (R$10) se 

souber chegar em hostels 

paralelos ao centro. A passagem 

em Tlaxcala é 7 ou 8 pesos e é 

feita em kombi ao longo da 

cidade e entre os pueblos para 

se locomover pela região e 

entre os campus da 

universidade. 

Consegui um quarto com banheiro 

por 1000 pesos mexicanos 

(equivalente a R$200) em uma 

pousada e encontrei outras 

muito boas por preços 

parecidos. O Comedor 

Universitário serve uma bandeja 

de comida com porções moderadas 

a P$10 e aos sábados a um 

Tienguis (feira) enorme com 

muita comida barata, de todo 

tipo: frutas, grãos, peixes, 

iogurtes, verduras e cactos. 

Além de roupas e outros 

utilitários.  Ao longo da 

semana, você consegue serviço 

de "comida corrida" (comida 

caseira pronta) dentro dos 

bairros por 30, 40 ou 50 pesos 

e sai satisfeito, mas também 

pode comprar nos mercados e 

preparar sua própria refeição 

(preço médio do arroz: 20 

pesos). 

O mais caro no México são as 

passagens interestaduais, mas 

pesquisando bem você consegue e 

encontra mais barato (compre 

direto com os vendedores 

através de contato por 

whatsapp), ou pode buscar os 

serviços do Bla bla car.  



A melhor maneira de fazer 

transferência é através de 

aplicativos como o 

TransferWise. Antes de viajar, 

tenha no seu celular o 

aplicativo do seu banco com 

acesso liberado à sua conta. O 

saque com a taxa mais barata no 

exterior é do Santander 

enquanto você não houver aberto 

uma conta mexicana. Há uma 

conta universitária gratuita 

sem nenhum custo pelo mesmo 

banco (Santander) que recomendo 

para usar durante a estadia no 

país. Use o TransferWise para 

transferir da sua conta 

brasileira para a sua conta 

maxicana sem custo e ter o 

melhor aproveitamento do cambio 

(não é propaganda, são as 

formas mais baratas que 

encontrei). Verifique que o TW 

está fazendo uso da moeda dos 

dois países, porque isso pode 

mudar derrepente de um mês para 

o outro.  

Não precisa andar com o 

passaporte, mantenha ele 

guardado em um lugar seguro, 

salvo quando for viajar ou 

fazer matrículas ou trâmites 

com documentos. Tlaxcala é um 

lugar seguro e tranquilo. Não 

tenha medo da "trata de 

blancas" que todo mundo vai lhe 

falar.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

3

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

A grade de ensino na UATx 

possui suas diferenças conforme 

cada faculdade, porém na 

Facultad de Agrobiología - 

campus Ixtacuixtla - o que pude 

observar é o seguinte: os 

componentes em sala duram de 2 

a 3 horas, duas vezes por 

semana. As aulas terminam no 

início da tarde e a parte 

contrária do turno geralmente é 

usada pelos alunos em projetos 

pessoais. A biblioteca da 

faculdade é pequena e fecha as 

3 da tarde, porém reúne todos 

os estudantes em trabalhos 

extraclasse que são feitos a 

mão, no computador e de outras 

maneiras critivas. Uma vez por 

semestre é realizado o 

"Proyecto Integrador", que 

representa 30% da nota final de 



cada aluno, na modalidade que 

desenvolveu ao longo do 

semestre, podendo ser 

investigações pessoais, manuais 

de investigação, levantamentos, 

pesquisas ou o protocolo de 

tese. O projeto integrador é o 

resultado do conjunto de todas 

as matérias desenvolvidas 

voltado a um tema de interesse 

em liberdade de escolha do 

aluno.  

O que mais me chamou atenção na 

faculdade foram os laboratórios 

de investigação, em diversas 

áreas, onde cada professor 

recebe e acessora um grupo 

grande de alunos dispostos a 

participar das atividades e 

manter o laboratório em pleno 

funcionamento. Recomendo muito 

o aluno chegar e se dedicar a 

pesquisas vinculadas com um dos 

laboratórios, tomar as aulas 

que preferir mas que também 

tenham relação com o tema do 

laboratório, e também aulas 

como ouvinte nos mais diversos 

temas. 

O campus central da Reitoria, 

no centro de Tlaxcala, fecha 

por volta das 9 da noite as 

atividades administrativas. E  

extensões de eventos da 

faculdade são oferecidos lá. A 

reitoria tem amplo espaço de 

convivência, uma sala de 

informática disponível até as 8 

da noite com internet a 1 

peso/hora e espaços de leitura. 

Há também o Ginásio Deportivo 

aquipado com academia, pscina 

para natação livre ou 

acompanhada, aulas de karaté, 

box e outras. Tudo gratuito 

para alunos de intercâmbio, o 

que enriquece muito a 

experiência universitária após 

as aulas ou antes do turno 

letivo.

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

Não houve tutoria, porém fui 

apresentada a cada professor da 

faculdade pessoalmente, guiada 

por duas anfitriãs que foram 

postas à minha espera. Pude 

então conhecer os professores e 

conversar com eles antes da 

escolha definitiva das minhas 

matérias e conversar com os 

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

Logo da chegada à rodoviária de 

Tlaxcala me aguardava uma 

professora responsável pelos 

alunos de intercâmbio da 

Faculdade de Agrobiologia. Cada 

faculdade tem seu professor 

responsável e provavelmente vão 

colocá-lo à disposição para a 

sua chegada como cego em 



alunos. A inscrição em si 

passou por algumas 

dificuldades, pois 

aparentemente o processo de 

matrícula para estrangeiros é 

diferente e tramita por muitos 

setores na universidade. Há um 

questionário onlinne de mais de 

300 perguntas (para o qual 

submeti reclamação devido ao 

foro íntimo) que se não 

respondido restringe o seu 

acesso ao sistema do aluno 

(SIIA), e muitos documentos 

ainda são submetidos de maneira 

física, o que demanda atenção 

com prazos e pode gerar 

dificuldades, porém todos os 

processos tramitaram 

corretamente.

tiroteio. Ela contudo não é 

responsável por ter um lugar de 

estadia pronto. Vai ser a 

pessoa que vai te guiar com a 

chegada na cidade, na 

universidade, a matrícula e os 

documentos do seu intercâmbio 

ao longo do semestre (pelo 

menos foi no meu caso). 

Em seguida da minha chegada fui 

contatada (o principal meio de 

comunicação no México é o 

whatsapp, assim que arranje um) 

por um grupo de estudantes que 

posteriormente ao longo do 

semestre foi reconhecido como 

grupo "Garzas" de recepção 

oficial dos estudantes de 

intercâmbio. Este grupo é 

composto majoritariamente de 

estudantes de direito, ex-

intercambistas, que geraram uma 

agenda cultural para nós e 

juntaram todos os 

intercambistas de todas as 

faculdades do corrente 

semestre, e essa veio a ser a 

nossa família.  

Fomos amparados tanto 

culturalmente quanto 

academicamente (até de mais, 

com muitos eventos em nossa 

homenagem durante o horário das 

aulas) e nos aspectos pessoais, 

decorrendo as vezes alguma 

necessidade.

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

A mobilidade sem apoio 

institucional para alimentação, 

transporte e estadia pode ser 

um grande medo a se enfrentar. 

Inicialmente as dúvidas e o 

medo podem ser frequentes, mas 

com o tempo, o desenvolvimento 

de amizades e o conhecimento da 

região as dificuldades e os 

medos vem a ser superados e a 

confiança renovada. Os 

processos burocráticos de ambas 

as instituições envolvidas 

também geram receios, visto que 

são entidades diferentes e que 

apresentam distintas 

exigências. A coordenação nos 

processos de ambas 

universidades para matrícula e 

inscrição nos componentes 

curriculares enfrenta muitos 

erros de comunicação e trâmites 

burocráticos. Cada estudante de 

intercâmbio é um estudante 

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

O impacto desta mobilidade na 

minha carreira profissional e 

na minha vida pessoal foi 

definitivo no desenvolvimento 

de minha visão pessoal da 

carreira. Também aprodundando, 

ao longo deste tempo, o 

desenvolvimento das pesquisas 

para a conclusão de curso. Foi 

definidor para a abrengência da 

visão acadêmica e para a 

continuidade dentro da área de 

ciências biológicas.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Participação em pesquisas de 

campo em outros estados, 

aprendizado prático em 

laboratório com professores 

investigadores, desenvolvimento 

de investigações científicas 



novo, um evento novo, e as 

faculdades sempre passam por 

desafios diferentes ao 

coordenar professores-

estudantes e áreas de pesquisa. 

Por vezes se sente inicialmente 

que não há espaço para nós, 

porém vamos gerando relações 

fortes. Cada professor e cada 

temática é um mundo novo e 

apresenta seus desafios 

singulares.

com acompanhamento dentro da 

área de biologia experimental, 

pesquisa em outros idiomas, 

vivência acadêmica no esporte, 

conhecimento da cultura e 

envolvimento em tradições 

locais e em várias 

festividades.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Autónoma de Tlaxcala - Facultad
de Agrobiología


