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Questionário sobre intercâmbio 

Nome do Aluno: Danilo Nery de Figueiredo

Universidade Destino: Universidad Nacional de Colombia

Duração da Mobilidade: 2 semestres

1)  Quais  os  gastos  em  reais  durante  o  intercâmbio?  Quais  as  dicas  para
economizar?
Os gastos, sem contar as passagens aéreas, pode- se estipular em torno de um salário
mínimo (brasileiro) por mês para cobrir os gastos e andar um pouco pela cidade. Com
certa austeridade se alcança viver com a assistência estudantil da Unila. Na universidade
há R.U. onde servem três refeições, além de opções de vendedores dentro do espaço
universitário (comida vegetariana dos rastafaris por exemplo).  

2) Quais as opções de hospedagem ? Quanto custam? Como consegui-las? Qual a
qualidade da hospedagem?
Em  Bogotá  há  inúmeras  opções  de  cupos  universitários  (habitações  individuais  ou
compartidas)  próximas  à  Universidade,  sendo  incluídas  em  algumas  opção  de
alimentação  e  roupas  lavadas.  Os  preços  variam  de  acordo  à  região  (e  se  tem
alimentação inclusa),  desde uns R$400.  Para conseguir  informações e contatos basta
buscar pela internet por cupos universitarios cerca la Universidad Nacional (ou pesquisar
pelo mapa da cidade os nomes de bairros que estão perto, por exemplo Acevedo Tejada,
La Soledad, Galerias, Palermo, etc). 

3) Como você obteve seu seguro-saúde? Quanto pagou? 

O obtive quando cheguei em Bogotá conversando e me informando com as pessoas. Me
custou algo em torno de R$300 (pois dividi com uma amiga um plano para duas pessoas,
e ela pagando outros R$300). Contato: +57 317 477 6262

4) Como lidou com a questão linguística durante o intercâmbio? Frequentou algum
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curso na instituição?

De forma natural se vai adaptando aos códigos linguísticos e se acostumando a ouvir
melhor. Se oferecem cursos de espanhol aos intercambistas, sendo uma possibilidade de
interagir com pessoas de outras nacionalidades.

5) Como são as condições climáticas no país estrangeiro?
Na Colômbia se pode viajar em algumas poucas horas desde o frio das Cordilheiras, dos
Páramos andinos nos arredores de Bogotá, até o calor de planície, em Villavicencio nos
Llanos Orientales, imerso em paisagens exuberantes. 
Bogotá especificamente é uma capital fria, localizada em um altiplano andino com 2625
m.s.m.n. em média, alternando fases de chuva e seca.

6) Quais  as sugestões de atividades culturais,  de viagens e de lazer  em geral?
Quais os custos?

A Universidade oferece apresentações semanais, algumas gratuitas e outras com custo
de 11 pesos. Pela cidade há diversas programações e pontos de efervescência cultural,
como a Séptima, a Plaza Símon Bolívar, o Chorro de Quevedo em La Candelária, o Mont
Serrat (e os Cerros Orientales em geral, com vários trajetos de ecoturismo),as ciclorutas
aos domingos...

7)  Como  é  a  receptividade  da  comunidade  universitária  (estudantes  nativos,
professores, pessoal administrativo), dos outros estudantes estrangeiros e do povo
do local?
Minha experiência foi excelente. A regra é ser bem recepcionado em distintos espaços. O
fato de ser brasileiro, por aspectos sócio culturais (e linguísticos), sempre me pareceu um
fator de estímulo nas relações de ambos os lados. 

8) Como é o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição anfitriã?
Há alguma tutoria para isso?
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Apenas o previsto no edital da Unila.

9) Como é o sistema de ensino na instituição estrangeira (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
Aulas expositivas, magistrais, dialógicas, e práticas (saídas de campo).

10) Acrescente fotos e vídeos
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