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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

leitura atrás de leitura já que 

é em outro idioma deve-se 

atentar a esse detalhe

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;, Sim, bolsa de programa
de mobilidade paga pela UNILA;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

3

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

foram investidos mais ou menos 

7 mil reais no total

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

eles fazem aulas em classe, 

porém, tem aulas práticas 

também.Uma crítica, a avaliação 

é muito severa, se não passa na 

primeira prova não segue 

adiante, aparece uma peneira, 

só segue os melhores.
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Como foi o processo de escolha de disciplinas e
matrícula na instituição anfitriã? há alguma
tutoria para isso?

foi escolhida na UNILA mesmo, e 

segui o plano de ensino desde o 

inicio até o final.

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

ocorreu tudo ótimo, fui muito 

bem recebida pelo âmbito 

acadêmico, que inclui os 

funcionários de limpeza até os 

reitores, os alunos foram muito 

bem receptivos e me ajudaram em 

tudo com questões da faculdade 

.

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

dificuldades foram as questões 

de idioma, os colegas que já se 

conheciam então teve um pouco 

de resistência a fazer amigos 

mas depois as coisas foram se 

ajeitando. A maneira de fazerem 

avaliações muito distintas ...

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

É de suma importância não só 

para mim que pude conhecer 

outras culturas mas como para 

eles também por nos conhecermos 

também, minha vida profissional 

terá um peso enorme pela 

mobilidade pois acredito que 

ajudará em um futuro estudo de 

caso que poderá agregar em uma 

pós.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Sou extremamente grata pela 

oportunidade que a UNILA me 

proporcionou, fui muito bem 

recebida por todos em  UNLP,  

fiz 3 matérias no qual fui 

aprovada em 2 uma se chama 

extensão agrária e outra 

agroindústria.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/2= Segundo Semestre de 2018

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UNLP-Universidade Nacional De La Plata


