
Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
190204155047439

Inscrito
Segunda, 04 de Fevereiro de 2019, 15:50

Emissão deste Comprovante
Sexta, 08 de Fevereiro de 2019, 14:04

Identidade
459996587

Nome Completo
jean paulo soares da silva

E-mail
jean.soaress@hotmail.com

Autorizo a utilização das informações prestadas
para fins de divulgação e promoção de mobilidade
acadêmica na unila

Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

A Mobilidade longe de ser um 

atraso da titulação é um avanço 

para a vida, vale muito a pena.

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

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;, Sim, bolsa de programa
de mobilidade da Universidade de Destino;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

3

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

O custo de vida no México é 

parecido com Foz do iguaçú, 

moradia é mais caro e 

alimentação mais barato, então 

as coisas meio que se 

equilibram. Contudo as 

passagens aéreas, passaporte e 

seguro de vida foram gastos 

necessários porém fora do 

orçamento estudantil, portanto 

tive que recorrer aos 

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

A UNAM é uma instituição com 

uma história e precedentes que 

a fazem de excelência por si 

só! Tive a oportunidade de 

conhecer o C.U na Cidade do 

México, e estudei no campus 

Morelia, que foi criado em 
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familiares para darem essa 

força.

2011. Excelentes instalações, 

excelente organização e apoio 

para as saídas de campo, me 

chamou a atenção o fato de 

realizarem na graduação 

disciplinas condensadas com 

aulas seguidas da mesma 

temática, isso me fez focar em 

menos temas por vez e por 

consequência me concentrar mais 

e tirar maior proveito, as 

avaliações são geralmente pelo 

balanço entre participação, 

dois ou três exames e um 

seminário, as notas vão de 0 a 

10.

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

não houve tutoria prévia, mas 

após a escolha, os 

coordenadores do curso de 

ciências biológicas da UNILA 

foram super atenciosos e 

solícitos em auxiliar no que 

for preciso via e-mail e até 

via seus telefones pessoais, 

fiquei muito admirado com a 

dedicação deles.

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

Foi incrível, a UNAM realizou 

uma sessão de boas vindas para 

os mais de 500 alunos recebidos 

de intercambio na Cidade do 

México, onde recebemos diversas 

instruções e um UNAMIGO, um 

estudante do mesmo campus que 

se propõe a tirar dúvidas e 

auxiliar no que for preciso, 

também por parte da UNAM 

disponibilizaram um numero de 

telefone 24 horas para qualquer 

emergência, a relação com os 

estudantes e professores também 

foi excelente, os moradores 

locais sempre muito amáveis e 

interessados em saber mais do 

Brasil sempre me encheu de 

motivação e me fez querer ainda 

mais essa nossa pátria amada.

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

As dificuldades apareceram em 

todos os aspectos, emocional, 

econômico e cultural. 

Entretanto, tive apoio da 

familia, amigos e de ambas 

universidades UNILA e UNAM. 

Portanto, as dificuldades foram 

irrisórias se comparadas com o 

proveito tirado dessa 

mobilidade.

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

Cheguei no México sem conhecer 

ninguém, hoje posso dizer que 

tenho companheiros mexicanos e 

de todo lado do mundo  que fiz 

na UNAM, pessoalmente o 

aprimoramento no idioma 

espanhol, conhecer a cultura de 

perto foi uma experiência 

linda. Profissionalmente, além 

de cursar as matérias que me 

propus com sucesso, ainda fui o 

primeiro estudante da UNILA a 

realizar o estágio curricular 

em outra instituição 

internacional, conhecer e 

trabalhar em outros 

laboratórios ampliou meu leque 

de possibilidades e abri as 



portas para novos 

intercambistas também 

aproveitarem ao máximo essa 

experiência.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Durante a mobilidade acadêmica 

a imersão em outra cultura foi 

de enriquecimento diário, 

quanto ao lado profissional 

também foi incrível, 

compartilhar minhas 

experiências e absorver 

conhecimento desde outros 

pontos de vista me fez ter uma 

visão ainda mais panorâmica de 

o que é ser cientista em nosso 

continente.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UNAM


