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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

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)

A cidade de Porto Alegre tem 

meio passe para estudantes,  o 

que reduz bastante o gasto e o 

campus onde eu cursava tinha 

restaurante universitário que 

custava R$1,20 a refeição.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

6

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

As aulas diferem a partir do 

professor ministrante, sendo 

que uns usam o quadro , outros 

slides , outros conversas. Eu 

prefiro os que usam o quadro 
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que o que é nos passado se 

apresenta de maneira mais 

sistemática.  As avaliações 

eram provas, resenhas e 

trabalhos. O que me pareceu 

diferente foi a saída de campo 

dentro de uma disciplina que se 

trata em fazer laudos 

antropológicos e no campo 

tivemos contato com as demandas 

do grupo para um possível 

laudo.

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

No começo foi um pouco confuso,  

mas não impediu de forma 

alguma.  Na porta da sala da 

comgrad  no predio do IFCH 

tinham umas tabelas com o 

código das disciplinas e 

horários, bastava eu escolher 

las e anota- las , agora no 

segundo semestre demorou para 

ser realizada porque a 

matrícula não era presencial, 

mas de todo modo foi realizada. 

Quanto a quais disciplinas 

cursar, levei em conta minha 

linha de pesquisa e conclusão 

do curso,  com algumas voltadas 

para a realização do TCC e 

validação na grade curricular 

da instituição de origem.

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

A receptividade foi boa, fiz 

alguns contatos com estudantes 

de minha classe e até pensei em 

convidar um professor para ser 

meu (co)orientador no TCC.

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

As dificuldades e dúvidas foram 

mais a respeito do âmbito 

técnico como o uso do portal do 

aluno, sala de aula virtual, 

mas sempre que tinha alguma 

dúvida, algum colega de classe 

ou o próprio responsável pela 

mobilidade nacional na 

instituição se prestava a 

favor.

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

Principalmente vejo sobre a  

necessidade de aprofundamento 

de determinados temas teóricos 

e metodológicos para uma 

linguagem mais abrangente na  

pesquisa científica e ao mesmo 

também profunda seja 

especificamente do Brasil, ou 

América Latina, onde seja.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Estive cercada primeiramente 

por um estranhamento com a 

comunidade acadêmica em 

referência a grade curricular e 

corpo docente, em comparação 

com o que já havia cursado na 

Unila. Acho que dentro do que 

estudamos as bases teóricas na 

unila em outra universidade 

como a UFRGS não é comum, por 

exemplo o post-estruturalismo e 

o pensamento  decolonial. Neste 

ponto se pareceu um pouco 

conservador a linha de pesquisa 

mas em contraste percebo uma 

debilidade no que antecede 

teoricamente na formação da 

unila, como sobre as escolas da 

antropologia, por mais que 

trabalhamos na disciplina 

obrigatória, história da 



antropologia, creio que deveria 

ser reforçada. Agora,  ja a 

UFRGS, percebo um certo 

regionalismo tanto nas linhas 

de pesquisa dos colegas 

discentes, como em algumas das 

disciplinas ofertadas. Essa 

experiência  me fez observar o 

desempenho necessário para 

minha carreira profissional em 

que eu possa continuar o 

mestrado e doutorado em outras 

instituições de ensino, isso 

exige uma maior flexibilidade 

para abranger o horizonte de 

conhecimento e dialogar onde eu 

esteja.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018 / 1 e 2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande
do Sul


