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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Acredito que o que me auxiliou 

bastante foi o IRA e a 

quantidade de horas em 

atividades como extensão e 

pesquisa, com as quais estou 

envolvido desde o primeiro 

semestre.

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, bolsa de programa de mobilidade da
Universidade de Destino;

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

Recebi a Beca PAME-UNAM. Pelo 

que entendi, a UNAM concede 

essa bolsa para um estudante da 

UNILA, de acordo com sua 

classificação no processo 

seletivo daqui. Eu fui 

selecionado automaticamente ao 

chegar lá, por ter sido o 

primeiro na classificação para 

mobilidade na UNAM no edital da 

UNILA. 

Recebi quatro parcelas de 

aproximadamente 10 mil pesos. 

Tinha que buscar o cheque numa 

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

A passagem custou 

aproximadamente 2000 reais ida 

e volta, e foi a média de todos 

que fomos do Brasil. O seguro 

saúde fiz por uma empresa 

paraguaia, e saiu 140 dólares. 

O visto de estudante para o 

México não tem custo, e a 

permissão para entrar é 
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sede administrativa da UNAM e 

trocar por dinheiro em espécie 

em um banco.

concedida na migração. Moradia 

em Ciudad do México é bastante 

cara compara com a UNILA, numa 

média entre 2500 e 4000 pesos. 

Alimentação é mais ou menos o 

preço de Foz. A UNAM não tem 

moradia nem restaurante 

universitário, mas tem diversos 

restaurantes em todas as suas 

faculdades, alguns com preços 

relativamente baratos, de 25 a 

45 pesos (4 a 10 reais)

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

Cursei 4 disciplinas, e todas 

elas trabalhavam muito com 

seminários. Parte da aula era 

destinada a apresentação 

destes, e a outra parte de 

debate ou aula expositiva do/da 

professor/a. As avaliações era 

pela participação em classe, 

apresentação de seminários e em 

alguns casos provas ou 

ensaios/artigos.

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

As disciplinas elegidas por mim 

antes da mobilidade, que foram 

aprovadas pela coordenação do 

meu curso, não foram ofertadas 

na UNAM. Portanto não sei ao 

certo se as que elegi lá quando 

cheguei vão ser automaticamente 

validadas aqui, como algumas 

vezes havia entendido. 

Quando cheguei na UNAM recebi 

em uma das palestras de 

recepção um tutorial de como me 

inscrever nas disciplinas. Tive 

2 semanas para frequentar 

abertamente as classes que 

tinha interesse, para então 

decidir e me matricular nas que 

quisesse, e não tive problemas 

quanto a isso.

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

Logo que chegamos fomos 

recebidos com duas palestras de 

recepção, uma da Faculdad de 

Ciencias Políticas y Sociales, 

e outra geral para todos os 

intercambistas da UNAM, que 

chegávamos quase a 500. Os 

estudantes que tive contato 

foram muito receptivos, o que 

facilitou minha integração em 

poucas semanas, tanto nas 

classes quanto na vida 

universitária em geral. Tive a 

sorte de ter professores 

relativamente próximos aos 

estudantes, e bastante 

atenciosos e abertos a dúvidas 

e dificuldades. Entretanto, não 

eram poucas as histórias que 

escutava de outros 

intercambistas com diversos 

problemas com professores, 

especialmente relacionados ao 

abuso de poder. Os habitantes 

locais foram em sua maioria 

muito receptivos, sempre 

dispostos a ajudar.



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

Quanto ao processo de 

mobilidade, a Proint logrou 

auxiliar em grande medida a 

parte burocrática dentro da 

UNILA. Ao chegar no México, a 

recepção foi bastante 

explicativa, com palestras de 

apresentação, por exemplo. 

Entretanto, um dos pontos que 

gerou confusão foi a escolha 

das disciplinas a serem 

cursadas - ponto que até agora 

não está muito claro. As 

disciplinas elegidas por mim 

antes da mobilidade, que foram 

aprovadas pela coordenação do 

meu curso, não foram ofertadas 

na UNAM. Portanto não sei ao 

certo se as que elegi lá quando 

cheguei vão ser automaticamente 

validadas aqui, como algumas 

vezes havia entendido. 

A parte disso, acredito que 

inseguranças comuns como 

habitação, alimentação e custo 

de vida eram constantes antes e 

durante os primeiros dias no 

México.

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

Acredito que o mergulho em um 

período de descobrimento como o 

que foi proporcionado por essa 

mobilidade são experiências 

pouco comuns, que devem ser 

valorizadas. A parte de ter 

melhorado muito meu espanhol, 

tive mostras da vida e 

convivência com outros povos e 

experiências latino-americanos 

fora do círculo da UNILA - 

especialmente no México, país 

que demarca muito seus 

contrastes e contradições. 

Enfocando especialmente na vida 

acadêmica, acredito que viver 

outras dinâmicas nas aulas, 

debatendo com bases e visões de 

mundo distintas das que costumo 

ver na UNILA, me permitiram 

valorizar muito do que 

acreditava ser comum aqui.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Primeiramente o choque de 

chegar em uma cidade do tamanho 

de Ciudad de México, tendo 

sempre morado em cidades do 

interior. O campus principal da 

UNAM é muito grande, e cada 

faculdade (como a Faculdad de 

Ciencias Políticas y Sociales - 

FCPyS) tem uma estrutura muito 

boa. Tive a sorte de 

desenvolver uma rede de colegas 

e amigos logo nos primeiros 

dias, tanto de intercambistas 

do mundo todo, como também de 

mexicanos. Em parte isso me 

auxiliou na busca por uma 

habitação e para conhecer o 

bairro e a cidade. 

Das disciplinas que cursei, 

algumas me surpreenderam 

positivamente, mas outras me 

causaram estranheza e saudades 

da UNILA, especialmente pelas 

discussões nem sempre críticas 

ou aprofundadas como esperava. 

De modo geral, senti que a base 

proporcionada pela UNILA, com 

destaque às disciplinas de 

Fundamentos da América Latina, 

facilitaram muito todo o 

processo de mobilidade e 

adaptação à vida acadêmica da 

UNAM.



Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UNAM


