Relatório de Avaliação de Mobilidade Comprovante de Preenchimento
Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
190324133015323

Inscrito
Domingo, 24 de Março de 2019, 13:30

Emissão deste Comprovante
Quinta, 18 de Abril de 2019, 16:57

Identidade
14662328

Nome Completo
Danilo Nery de Figueiredo

E-mail
danilo.figueiredo@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?

Não

Ir para pensar além da
realidade da Unila e do Paraná.

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
Você recebeu algum apoio economico durante sua
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o mobilidade?
processo para consegui-la
Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;
Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem, Quantas disciplinas você cursou durante o
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)
intercâmbio?
4
Custo de vida mais barato que
Foz sem dúvida. Tem RU,
despertando a incredulidade de Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
não até hoje não termos na
conte-nos o que chamous sua atenção
Unila. Inclusão sem RU é
balela.
É como na Unila, excessão feita
por lá ter RU.

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

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

Não.

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

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Foi muito boa, sobretudo dos
servidores.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade
em sua vida acadêmica, pessoal e/ou profissional?
Intenso desde o viés pessoal e
proveitoso academicamente.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018-1, 2018-2

Conheci um pouco sobre parte do
Nome da instituição onde fez mobilidade
continente Africano e nossas
acadêmica?
semelhanças enquanto
Unilab
colonizados. Também enxerguei
outra parte do Brasil preterida
nos discursos midiáticos.

