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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Recomendaria que os estudantes 

chegassem com grande 

antecedência na cidade de 

destino para ter uma adaptação 

fora do ambiente acadêmica, que 

é de extrema importância para 

se sentir parte da cidade e da 

comunidade local.

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

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Não

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

Contando moradia e alimentação 

gastei cerca de R$500 por mês, 

um resultado mais barato do que 

minhas contas em Foz do Iguaçu. 

As passagens comprei com 

antecedência e gastei R$600 

contando ida e volta. O custo 

de vida em Cachoeira era 

relativamente barato.
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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

O sistema não difere muito da 

UNILA, talvez a maior diferença 

seja que a UFRB possui mais 

aulas práticas e menos 

avaliações.

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

Escolhi algumas matérias ainda 

na UNILA, mas a grade da UFRB 

mudou e tive que escolhe-las 

novamente quando já estava na 

Bahia. A proposta era pegar 

matérias sobre documentário, 

mas as matérias referentes a 

isso ficaram no mesmo horário 

que uma obrigatória 

(Roteirização II) que eu 

deveria pegar.

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

A UFRB me acolheu muito bem, 

tanto os professores como os 

alunos. A cidade também se 

mostrou receptiva e não tive 

nenhum problema para construir 

uma rotina e me sentir em casa.

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

A primeira dificuldade 

encontrada é a burocrática 

entre as faculdades e 

principalmente a falta de uma 

comunicação eficaz. De resto é 

questão de adaptação, seja ela 

na academia ou na cidade de 

escolha.

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

Voltei para a UNILA com outra 

bagagem e novas referências. Em 

se tratando de Cinema, 

aprofundei em produções 

nacionais e regionais e foi 

ótimo ter este outro tipo de 

contato.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Tive a oportunidade de conhecer 

outra cultura e outra proposta 

de universidade, o que foi 

engrandecedor.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia


