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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Se o aluno tem condições de 

fazer o intecambio, não precisa 

pensar duas vezes. Só pelo fato 

de conhecer um país totalmente 

diferente do seu, já vale muito 

a pena.  

Em questão da universidade vá 

para agregar conhecimento e não 

para fazer as matérias que você 

já tem na Unila. 3 disciplinas 

já está mais do que 

suficientes, vá para viver o 

intercambio e não para faze-lo.

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?

Não

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

Os gastos que tive são 

extremamente elevados, já que 

estava em um país com uma moeda 

super valorizada, digo que se o 
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estudante não tiver 400 euros 

mensais para se manter em vigo, 

então deixe para uma próxima 

vez.  

Como estudante dividindo 

aluguel com 4 pessoas tive um 

total de 180 euros. 

Os gastos com comida geraram em 

torno de 150 euros 

gastos com transporte, em torno 

de 50 euros

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

4

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

Toda disciplina desde calculo 

até as especificas, possuem a 

parte teorica e pratica. O 

sistema de avaliação depende do 

professor, mas sempre tem um 

exame final que deve ser 

publicado antes do inicio das 

aulas. A média ara aprovação é 

5, mas o nivel de exigencia é 

elevado. A universidade é 

enorme e super estruturada, 

limpa e cada gama de curso tem 

sua propria sede.  

Sempre o professor dispoe de 

periodos para auxiliar o aluno 

e na maior parte das 

disciplinas existem visitas 

técnicas o que nunca tive na 

unila mesmo cursando um curso 

de engenharia e estando ao lado 

da ITAIPU.  

Os professores da universidade 

se preocupam com os alunos, 

sempre estão acompanhando-os e 

buscando motiva-los. 

Não existe o sistema de pré-

requisitos e muito menos o 

sistema de faltas e ainda assim 

todas aulas sempre estiveram 

repletas de alunos. O que me 

foi dito pelos proprios 

estudantes, é que eles são 

motivados a estudar. Isso me 

deixa preocupado com a Unila, 

já que assim como diversos 

colegas de curso, estamos cada 

vez mais desmotivados a seguir 

em frente e olhando ta 

experiência que tive, grande 

parte dessa desmotivação parte 

dos professores que temos, que 

não ligam para os estudantes e 

também pelo sistema da unila, 

que apresenta-se falho.Basta 

ver a quantidade de alunos 

formados e a quantidade de 

ingressantes. Sistema de pré-

requisitos é falho, assim como 



uma não observação atenção 

adequada aos discentes.

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

Jamais tive tutoria do meu 

coordenador de curso em 

qualquer sentido. As escolhas 

que fiz foram pensando na 

possibilidade de 

aperfeiçoamento prático já que 

tais disciplinas foram 

extremamente práticas, o que 

não ocorre na Unila.

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

A receptividade por parte dos 

estudanetes da universidade não 

foi das melhores, sempre muito 

frios e calados, porém o maior 

convívio que se te em um 

intercambio é diretamente com 

os intercambistas, isso torna-

se em um encontro de 

experiencias, onde tive contato 

com mais de 10 idiomas em uma 

unica noite. Já em relação aos 

professores, não tenho nada a 

me queixar, apenas agradecer o 

apoio que me fora dado e ao 

conhecimento repassado. A adm 

do meu campus sempre foi 

prestativa e me auxilioou 

quando necessário. E os 

habitantes da cidade sempre 

foram muito cordeais e 

simpaticos.

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

Tive uma certa dificuldade 

apenas nos prazos ara entregar 

todos os documentos, pois o 

processo se realiza no fim do 

semestre e isso torna tudo mais 

dificil. Além disso a 

realização do visto é feito 

apenas em São Paulo, tornando 

os gastos ainda mais caros.

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

Sem sombra de duvidas um 

intercambio como tal, trouxe 

novas perspectivas e um choque 

de realidade que jamais seria 

possível se eu continuasse 

minha vida toda no Brasil. O 

principal impacto que tive ao 

chegar na Europa, foi o tão 

falado desenvolvimento que o 

continente possui. 

Particularmente eu pensava que 

não era tão grande e me 

surpreendi muito ao ver como 

uma coisa tão simples, quanto a 

coleta de lixo, funciona em 

todos estes países. 

Pessoalmente foi uma 

experiencial que tive para 

fazer tudo o que nunca realizei 

em solo nacional, desde 

viagens, festas, amizades dos 

mais diversos países etal.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Durante o tempo de mobilidade 

acadêmica vivido na Espanha, 

fora possível conhecer novos 

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?



horizontes, tanto no que se 

refere à infraestrutura, quanto 

à cultura. O que mais me chamou 

a atenção além do enorme 

desenvolvimento dos países 

europeus, foi o respeito que a 

população tem. Respeito que vai 

desde separar o lixo, até dar o 

lugar ao idoso. Cada simples 

detalhe que nos causa 

transtornos no Brasil, é quase 

que inexistente nao somente na 

Espanha, mas em todo territorio 

europeu. Referente à 

Universidade de Vigo, não se 

pode comparar com a Unila, 

tanto na atuação dos 

professores, quanto no 

atendimento ao aluno por parte 

das secretarias de cada curso. 

A universidade proporciona 

todos os apoios necessários aos 

alunos além de ensinar na 

prática cada conteúdo 

ministrado. Tais pontos foram 

os que mais chamaram minha 

atenção.

Universidade de Vigo


