
Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
190319141947408

Inscrito
Terça, 19 de Março de 2019, 14:19

Emissão deste Comprovante
Quinta, 18 de Abril de 2019, 17:05

Identidade
36775776X

Nome Completo
Daniel Fernandes Soares

E-mail
daniel.soares@aluno.unila.edu.br

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?

Organize os documentos para o 

visto o mais rápido possível.

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

Recebi uma bolsa parcial apenas 

no segundo semestre da 

mobilidade.

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, bolsa do programa ERASMUS

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

Todos os gastos puderam ser 

parcelados em várias vezes em 

cartões de crédito de membros 

da família. O maior problema 

foi o visto.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

8

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

Aulas em sala, com duração de, 

no máximo, 2 horas/aula. Por 

conta disso, pude realizar 14 
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disciplinas, e não 8 conforme 

informo no campo abaixo.

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

Sim, o quadro de disciplinas é 

encaminhado com todos os 

detalhes a respeito das 

disciplinas.

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

Boa

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

A falta de suporte por parte da 

instituição - UNILA. Em 1 ano 

esta é a primeira vez que sou 

questionado sobre a minha 

experiência na mobilidade. Além 

disso, enquanto estive fora, 

corri o risco de ser desligado 

da Universidade por falha 

operacional interna.

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

Acredito não poder realizar 

essa avaliação hoje, mas pude 

aprender bastante e espero 

poder utilizar esse 

conhecimento em futuros 

trabalhos.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Uma experiência positiva, onde 

pude ter contato com outras 

temáticas, dinâmicas de ensino 

e contexto social.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.1 e 2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade Hradec Králové


