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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

A universidade incentiva muito 

esporte e realiza muitos 

eventos de bem estar focados 

nos estudantes, como aula de 

dança, academia, natação, entre 

tantas outras atividades.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Se tiver com medo ou duvida, 

não pense muito, vá com medo 

mesmo e tire suas próprias 

conclusões dessa experiência 

que pode se tornar incrível.

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

Auxilio a viagem no valor de 

2500,00 pago pela UNILA

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, outro tipo de Bolsa;

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

Os maiores gastos foram com as 

passagens e o seguro, com 

relação a moradia e alimentação 

foi mais ou menos o que gasto 

aqui em Foz.
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Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

2

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

Quase todos os cursos 

desenvolviam trabalhos de 

campo, o que me chamou muito a 

atenção, as aulas em classe 

eram muito participativas, 

sempre havia um debate entre 

todos os alunos da sala, o 

nível de exigência me pareceu 

maior e os trabalhos mais 

elaborados.

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

Não existe uma tutoria para a 

escolha, mas para a realização 

da matrícula sim, foram muito 

solícitos quanto a isso.

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

Foi maravilhoso, havia muitos 

eventos direcionados a nós e 

muita receptividade de todos os 

estudantes

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

A dificuldade dessa mobilidade 

foi a questão das universidades 

públicas no país entrarem em 

greve.

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

A mobilidade me proporcionou 

crescimento pessoal e 

intelectual através de toda a 

vivencia que tive

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Aproveitei ao máximo a 

universidade, ampliei meu 

networking e desenvolvi muito 

meu espanhol.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade Nacional da Colombia


