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Deixei essa pergunta por último porque achei muito subjetiva e percebi que elas foram 
relatadas nas demais questões. 

Endereço de e-mail *

Nome completo

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?

Relate as experiências que teve



O estudo puramente acadêmico dos países latino-americanos, principalmente para nós 
estudantes brasileiros e que portanto já estamos estudando em nosso próprio país, por 
mais que também seja de suma importância, parece que �ca um pouco incompleto sem a 
vivência empírica do que é a cultura, a política etc. de pelo menos algum de nossos 
vizinhos. A mobilidade me permitiu ter contato com uma realidade nacional além da 
brasileira e além da categoria abstrata de América Latina, e adquirir conhecimentos sobre o 
Peru que eu consideraria inviáveis de adquirir estando aqui. 

As di�culdades são as clássicas de quando você muda para outro lugar, inclusive quando 
mudamos para Foz do Iguaçu. No começo, você chega em uma residência que é provisória 
e só consegue se sentir tranquilo quando descobre onde vai passar o semestre. Nos 
primeiros dias, você não conhece ninguém que está na cidade e sente a necessidade de 
socialização. Mas, para quem não é de Foz e já passou por isso uma vez, não há nenhuma 
grande novidade. E, pelo menos quanto ao Peru, a parte burocrática é bastante simples, eu 
ganhei um visto de 183 dias já no aeroporto, então aquilo que eu esperava que fosse dar 
mais trabalho acabou sendo tranquilo. 

Na PUC-Perú chegam em média 200 estudantes de intercâmbio por semestre. Então, há 
uma recepção especí�ca para nós, mais ou menos nos mesmos moldes de uma recepção 
de calourxs, o que ajuda em muito na sensação de acolhimento. Os professores, via de 
regra, também tinham bastante tato ao lidar com temas que poderiam ser óbvios para os 
estudantes locais, mas não para nós, além de sempre demonstrarem curiosidade para 
saber como era determinado aspecto trabalhado em aula nos nossos países de origem. 
Em relação à gente de Lima, nunca viajei para um lugar onde achasse o povo tão amável. 

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di�culdades, etc.

Como foi a receptividade da comunidade universitária (estudantes
nativos, professores, pessoal administrativo), e do povo do local?



Houve orientação por instituto, o que me ajudou bastante, já que meu curso (Relações 
Internacionais) não existe lá e eu tive que buscar disciplinas em diferentes unidades 
(Ciência Política, Economia, Direito e o ciclo básico de Humanidades). Na primeira semana, 
não estávamos o�cialmente matriculados em nada e tivemos a oportunidade de assistir 
quais/quantas aulas quiséssemos, para só na segunda semana nos matricularmos. Só 
achei inútil ter que montar o plano de ensino ainda no Brasil, apenas com base no site da 
universidade, porque apenas uma das disciplinas do meu plano inicial foi aberta e no �m 
minha seleção de matérias �cou completamente diferente. 

A metodologia das aulas e o nível acadêmico me pareceram bastante similares aos da 
UNILA. As diferenças mais destoantes foram na linha teórico-ideológica dos docentes (que 
é bem mais conservadora na PUCP, um aspecto que me pareceu negativo na universidade) 
e nas avaliações, pois a autonomia de cada docente na hora de decidir como avaliar era 
menor, havia semanas padronizadas de provas, o uso de métodos alternativos (como 
artigos e seminários) é menor (e, quando acontece, tem o objetivo de complementar as 
notas e não de substituir as provas tradicionais) e havia controles das leituras obrigatórias, 
alguns inclusive surpresa, algo que me parecia pedagogicamente infantil.  

Como foi o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição
an�triã? Há alguma tutoria para isso?

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?



1

2

3

4

5

6

7

8

Eu comprei separadamente a ida e a volta, mas ambas pelo trajeto Peru - Paraguai, e gastei 
1300 reais somando as duas (não aconselho ninguém que vá pro Peru a pegar o voo no 
Brasil). O seguro saúde saiu 700 e foi o dinheiro mais jogado fora da minha vida, não usei 
nenhuma vez e não acredito que me seria negada a saúde pública lá. Não tive gastos com 
visto; como comentei acima, já me deram 183 dias quando cheguei ao aeroporto (cabe 
salientar que o Peru não tem um número padronizado de dias de permanência, eu 
comentei que iria fazer intercâmbio e tive bastante sorte, mas alguns colegas tiveram 
prazos menores). Em relação à moradia, aluguei um quarto bem próximo à PUCP por 450 
soles (aproximadamente 450 reais). A PUCP mandou uma lista de moradias antes, todas 
elas completamente incompatíveis com meu orçamento, então vale a pena procurar 
quando chegar lá. A alimentação é bem mais barata do que no Brasil, em Lima é possível 
almoçar na rua por 5 ou 6 soles (5 ou 6 reais) e o mercado também é mais barato. 

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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



Se for pro Peru, voe pelo Paraguai. Não alugue as casas que eles sugerem, elas são 
pensadas com base na realidade dos intercambistas europeus. Procure fazer disciplinas 
mais ou menos com as mesmas turmas, isso ajuda nos trabalhos em grupo. E, sempre que 
puder, viaje pelos Andes. 

Machu Picchu - eri…

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões

Nesse espaço você pode carregar algumas fotos que ache interessante
referente a sua mobilidade acadêmica

Adicione o seu histórico
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