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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Diria para tentarem entrar em 

contato com estudantes da UNAL, 

ou qual seja a universidade 

para conhecer mais 

profundamente sobre a 

universidade e disciplinas que 

tem interesse. Praticar o 

idioma do país de destino. 

Tentar conhecer custo de vida 

da cidade e se possível  juntar 

um pouco de dinheiro para 

eventuais emergências.

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?

Sim, bolsa de programa de mobilidade paga
pela UNILA;

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

Os gastos com passagem, seguro 

saúde, visto (permiso de 

permanencia), foram meus gastos 

iniciais que mais pesaram em 

meu orçamento, pois passagem e 

seguro saúdo são extremamente 

custosos, já o permiso de 

permanencia, foi menos caro, 

pois não é cobrado assim que se 

entra no país, só  90 dias após 

a entrada. 

 Alimentação e moradia, foram 

gastos constantes que foram um 

pouco mais caros do que o 

esperado, devido principalmente 

ao aumento do dólar e as taxas 
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de câmbio de real a Peso 

Colombiano, uma vez que meus 

pais seguiram me ajudando em 

alguns momentos do intercâmbio.

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

O sistema de ensino é muito 

hierarquizado, tendo a figura 

do professor como a que tem 

mais possui mais poder de 

decisão em relação  a forma 

como a disciplina será 

ministrada. Além disso a 

bibliografia é menos extensa e 

como menor variedade de 

autores. Esses fatores 

favorecem um dinâmica em sala 

de aula mais centrada em uma 

única temática e uma dinâmica 

ao mesmo tempo que é  rica em 

conhecimentos técnicos/teóricos 

em alguns casos pode carecer de 

outras fontes/pontos de vista.

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

Sim, durante todo o processo de 

matrícula somos auxiliados por 

um representante de cada 

universidade que era 

responsável pelo programa  de 

internacionalização  da UNAL. 

Este representante nos mostra 

quais matérias foram aprovados 

pelo faculdade e quais não 

foram e nos auxiliou caso fosse 

necessário fazer alguma 

mudança.

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

Fui muito bem recebida por toda 

a comunidade acadêmica e 

habitantes locais, todos sempre 

muito amáveis e solícitos para 

toda e qualquer necessidade que 

eu acaso tivesse.

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

Minhas principais dificuldades 

foram a adaptação a uma nova 

cidade  no que se refere a 

deslocamento, horários e 

atividades culturais. Além de 

me adaptar a nova dinâmica da 

UNAL, que por ser muito grande 

tem diversos processos 

burocráticos que levavam muito 

mais tempo que o normal e que 

obrigavam um deslocamento e 

desgastes excessivos.

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

O impacto da mobilidade tem 

tido reflexos em todos os 

aspectos de minha vida, expandi 

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

O processo de mobilidade 

acadêmica na Universidad 

Nacional de Colombia-Campus 



a forma como enxergo o mundo e 

suas possibilidades e abriu 

portas para futuras parceiras 

acadêmicas/profissionais. Além 

de me ajudar no processo de 

empatia para com meu amigos 

hispano-hablantes e o processo 

que eles passam ao chegar na 

UNILA que é muito similar ao 

processo que eu vivi enquanto 

estava na Colômbia.

Bogotá me proporcionou a 

possibilidade de ter  acesso 

aos mais diversos tipos de 

experiências e conhecimentos 

desde a esfera acadêmica até o 

campo do conhecimento de novas 

culturas graças a troca de 

experiências entre outros 

intercambistas estrangeiros e 

moradores nativos.   

Iniciamente meu maior contacto 

foi com estudantes de outros 

países que fizeram parte do 

curso de Espanhol ofertado pela 

própria universidade para 

ajudar no processo de adaptação 

a língua e a cultura dos 

estudantes não hispano-

hablanates. Este curso durou o 

período de aproximadamente duas 

semanas, antes do ínicio das 

aulas e atividades normais da 

universidade, através dele 

conhecemos melhor  a cultura 

colombiana e  conseguimos criar 

laços uns com os outros. 

Após o encerramento das aulas 

de espanhol, iniciamos nossas 

aulas nas matérias que havíamos 

escolhido anteriormente, minhas 

aulas foram em sua maioria 

sempre muito enriquecedoras no 

que se refere a parte técnica 

do ofício de cinema e 

audiovisual, porém acredito que 

se poderia ter aproveitado um 

pouco melhor da bibliografia 

base, ao menos nas matérias de 

cinema. Fiz também uma Catedra 

de Sede Gabriel Garcia 

Marquez:Diversidad y Dialogo 

Cultural ministrada pelo 

Professor Jorge Henrique 

Gonzáles, na qual diversos 

professores/pesquisadores foram 

convidados para discutir como 

fomentar e tentar criar 

sociedades que estejam mais 

abertas ao diálogo e aceitação 

de diferentes cosmovisões e 

espismologias de vida. 

Além de ter tido uma rica 

experiência acadêmica, tive a 

oportunidade vivenciar a rica 

cultura colombiana desde a 

capital até alguns dos recantos 

menos  conhecidos, realizando 

viagens pelo país, conhecendo 

diversos pontos turísticos, 

experimentando novos sabores e 

formas de viver a vida. Criei 

laços com pessoas de todo o 

mundo e fiz amizades que irão 

além das fronteiras 

linguísticas e geográficas.



Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Nacional de Colombia


