
Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
190321175524056

Inscrito
Quinta, 21 de Março de 2019, 17:55

Emissão deste Comprovante
Quinta, 18 de Abril de 2019, 17:00

Identidade
15.142.690-5

Nome Completo
David Washington Rodrigues Coelho e Silva

E-mail
8david.w@gmail.com

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

PS: o Calendário 2018/2 só será 

encerrado no final de abril, 

então o relato está baseado nos 

prazos da Unila e contém uma 

experiência que ainda está em 

andamento

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Organizar-se financeiramente é 

fundamental.

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, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;

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

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

5

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 

similar ao da Unila. Aulas 

expositivas com professor em 

sala, as vezes uso de material 

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

Escolhi principalmente de 

acordo com as disciplinas que 

me faltava integralizar na 

grade da Unila, mas houve 
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complementar. 

O que mais me chamou atenção 

aqui foi em algumas disciplinas 

o uso exagerado dos sistemas 

EAD.

mudança no plano pedagógico do 

curso de cinema na Unila, o que 

me fez reajustar as pressas a 

matricula na UFMT.

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

Houve muito entusiamo por parte 

dos estudantes e professores 

que já conheciam o projeto 

Unila, de restante foi uma 

socialização comum.

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

Certamente a diferença de 

calendários. Na hora em que 

lhes escrevo ainda me faltam um 

mês de aula pelo calendário da 

UFMT. 

A Unila me pagou os auxílios 

correspondentes ao semestre 

2018/2, mas como o semestre por 

aqui continuou desde dezembro 

estou sem fonte de renda fixa.

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

É sempre importante ter contato 

com outras realidades e visões 

de mundo, realidades de mercado 

de audiovisual e um ecossistema 

completamente diferente de 

audiovisual, com um outro 

sotaque, outros eventos e 

outros filmes. 

Isso certamente agrega muito no 

que tenho a produzir daqui para 

frente.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Foi interessante lidar com uma 

universidade mais tradicional, 

com uma estrutura diferente e 

uma comunidade acadêmica muito 

maior. Assim como maior 

estrutura física com um campus 

que dispõe de Restaurante 

Universitário, Piscina, 

Ginásio, atendimento médico e 

uma biblioteca, que ainda que 

menos atual que a nossa, com um 

vastíssimo acervo.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade Federal de Mato Grosso


