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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Durante o segundo semestre de 

2018,o setor de mobilidade da 

PROINT esqueceu de realizar o 

procedimento de aproveitamento 

das disciplinas.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Entrar em contanto com a 

Universidade de destino antes 

de realizar o processo seletivo 

da PROINT.

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o
processo para consegui-la

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

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;, Sim, bolsa de programa
de mobilidade da Universidade de Destino;,
Sim, bolsa de programa de mobilidade paga
pela UNILA;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

8

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

As aulas são mais práticas em 

relação ao ensino da UNILA. 

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

O processo de escolha foi 

através da coordenadora da 

Relatório de Avaliação de Mobilidade -
Comprovante de Preenchimento



Existe uma preocupação latente 

na formação dos estudantes para 

o setor privado e público.

Faculdade de Economia e 

Comércio internacional. Não 

obtive qualquer tipo de 

impeditivo ou restrição para 

realizar o processo de 

matrícula.

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

A receptiva foi além do 

esperado. Confesso que a 

Universidade de destino foi 

acolhedora no sentido de 

proporcionar um ambiante 

agradável para estudar. Os 

professores e estudantes também 

foram receptivos, sempre 

ocorria uma preocupação para 

saber se estava entendo os 

temas em sala de aula.

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

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

Além de constituir um aspecto 

agregador para o histórico 

acadêmico, também pude conhecer 

um país com uma rica 

diversidade cultural.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

No decorrer da mobilidade 

internacional participei de 

algumas atividades acadêmicas 

fundamentais, a saber: 

expositor de um artigo em 

parceria com o Prof. Dr° Fábio 

Borges no Cuarto Seminario 

Internacional. "América Latina 

y el Caribe y China: 

condiciones y retos en el siglo 

XXI"; participação na recepção 

dos alunos que foram realizar 

mobilidade na Universidad 

Autónoma de Yucatán.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
Durante os dois semestres do ano de 2018

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Autónoma de Yucatán


