Relatório de Avaliação de Mobilidade
Endereço de e-mail *

Nome completo
Gabriel Gusttavo de Souza Lauton Oliveira

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?
Universidade Federal Fluminense

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?
2017.1 e 2017.2

Relate as experiências que teve
Conheci diversos pro ssionais e alunos uminenses, tive a oportunidade de ir a aulas com
teóricos que estudei na minha graduação ( Ismail Xavier e João Luiz Vieira ) e a estreia de
lmes acompanhada de debates com diretoras e diretores que jamais poderia ter
participado em Foz do Iguaçu, por m, realizei uma iniciação cientí ca junto a um
laboratório de atores e uma peça teatral contemporânea.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?
Foi singular para a minha formação quanto acadêmico e pro ssional e me abriu caminho
para um possível mestrado ou doutorado. Além me mostrar o meu objeto de pesquisa de
TCC.

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di culdades, etc.
Os prazos geralmente são pequenos, lembro-me que tive apenas um dia para fazer a
matricula na UFF. E o prazo para renovar a mobilidade acaba antes do período de
mobilidade, não faz sentido renovar sem ter completado o período.

Como foi a receptividade da comunidade universitária (estudantes
nativos, professores, pessoal administrativo), e do povo do local?
A UFF se mostrou muito receptiva a intercambistas, durante todo o processo e todos
queriam saber sobre e a UNILA.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição
an triã? Há alguma tutoria para isso?
Cursei disciplinas principalmente que pudesse validar no meu histórico mas também tive a
oportunidade de explorar as artes cênicas em algumas optativas ainda a validar no
histórico.

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
A universidade é histórica, possui muitos eventos e recebe muitos pro ssionais as vezes
estudou na própria universidade. O sistema de estudos é concreto e básico mas os
professores valorizam a América Latina. Os métodos avaliativos são semelhantes em
todas as universidades.

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?
1
2
3
4
5
6
7
8

Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem, seguro saúde, visto,
moradia, alimentação)
Os gastos uminenses ultrapassam os gastos na fronteira, contudo a universidade possui
um famoso "bandejão" restaurante universitário, que me ajudou a equilibrar os gastos.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?
É importante participar de uma mobilidade ou um intercâmbio, conhecer colegas e
professores de outra universidades e também carregar a América Latina.

Outras informações que considerar relevante ou sugestões
Ainda estou validando duas disciplinas que z como ouvinte mas atingi frequência e nota
necessária.

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