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Em geral a experiencia foi muito enriquecedora. Consegui me adaptar muito facil na 
faculdade, com meus colegas de turma e na cidade mesmo. No começo sempre é di�cil 
chegar num lugar novo, mas a medida que fui conhecendo pessoas consegui me sentir 
como outro da turma e nao como o estudante estrangeiro de intercambio. 

O maior impacto do intercambio foi no ambito pessoal. Me ajudou muito na continuação 
da construção da minha personalidade, do meu eu como persona e como ser social. 

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?



O processo admistrativo na ufs é um pouco mais lento do que na unila, porém só consegui 
me matricular de fato nas disciplinas quase um mes depois. Acho que foi o unico aspecto 
que demorou. No geral tudo foi mais rapido e sem problemas. 

A receptividade do pessoal todo foi muito boa. A cultura nordestina é muito mais proxima a 
cultura colombiana, porém consegui me adaptar e me sentir como em casa. 

Foi bem tranquila. Antes de chegar lá, já tinha conhecimento das disciplinas que ofertavam, 
com isso o processo de escolha foi rapido e sem nenhum problema. 

O sistema de ensino é bem parecido com o sistema da unila. Aulas em salas com o uso de 
diapositivas ou outros instrumentos de apoio. O sistema avaliativo era por meio de provas, 
trabalhos e seminarios. Possuim varias atividades extraclasse como palestras, grupos de 
estudios, entre outras. 

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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Por causa de que o nordeste é muito longe daqui do sul, gastei muito dinhero me 
dislocando para lá. De ida foi de onibus e a volta foi de avião. Não tive que comprar algum 
seguro de saude. O custo de moradia é bem parecido com os preços daqui. A faculdade 
possui restaurante universitarios (Resum) barato e de qualidade.  

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

Adicione o seu histórico
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