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O semestre de mobilidade me proporcionou experiencias muito rica culturalmente, uma 
experiencia que nos amadurece academicamente e emocionalmente. Uma oportunidade 
unica para conhecer outras realidades.

Foi uma ótima oportunidade para conhecer novas formas de estar na universidade e para 
aprimorar e aprender novos idiomas.

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

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?



A minha maior di�culdade foi entender como a UNC funcionava, como deveria realizar a 
matricula, em qual data deveria estar lá e principalmente as questões legais, como o visto.

Na UNC a secretária de RI foi muito receptiva, nos ajudando e dando informações. Os 
professores form compreensíveis com as confusões de um estudante internacional.

Cada faculdade tinha seu próprio coordenador, responsável por orientar nas escolhas de 
disciplinas. 

O sistema era de aulas tóricas, duas avaliações parciais e avaliações práticas (variando de 
acordo com o professor). Há exames �nais, a di�culdade vária de acordo com a 
classi�cação do estudante, como livre, regular ou promocional, tal classi�cação se dá de 
acordo com as notas das provas parciais.

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?

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)?
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Eu tinha uma bolsa de 6.300 pesos argentinos por mês, cobria todos meus gastos. As 
passagens saíram em torno de 600 reais e o seguro em torno de 1.000,00. 

Tente se informar o máximo possível sobre a cidade e a universidade. Leve itens como 
toalha e roupa de cama, por segurança. Leve cópias dos seus documentos, podem ser 
muito uteis.

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

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

Adicione o seu histórico
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