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A UFS é uma universidade com um campus grande, com pessoas vindas de muitas partes 
do nordeste, com muita variedade nas perspetivas politicas dos professores e estudantes e 
com muitas coisas para oferecer para os intercambistas. Enquanto a Aracaju, a cidade não 
é muito grande, mas por isso é especial. è muito organizada, tem muitas coisas para fazer, 
atividades culturais, musicais,  cinemas alternativos, povoados turisticos muito proximos, 
entre muitas coisas mais. 

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



O principal impacto desta mobilidade foi na area pessoal. Aprendi muitas coisas que me 
ajudaram a crescer como pessoa, como amigo e como estudante. También aprendí mais 
da cultura nordestina, musica, comida, etc.  

Num começo a principal di�culdade foi encontrar  um local para morar. Não conhecia a 
cidade e a faculdade tambem nao proporcionou-me ajuda para isso. Depois problema de 
locomoção na cidade por o simples fato de não conhece-la. Com o tempo e adaptação 
tudo melhorou

A receptividade foi muito boa. O povo local é muito hospitalario e amigavel. Sempre 
tentaram me auxiliar em tudo o que podiam, principalmente no começo do ano. 

O processo foi bem tranquilo, os admiistrativos me ajudaram bastante  e o processo de 
matricula foi muito rapido. 

O sistema é muito parecido com o da UNILA, realmente não tem muita diferença.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?

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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O aluguel de um quarto numa republica é aproximadamente 250 sem serviços. O valor do 
onibus da cidade é 3,40. Tem restaurante universitario porém o almoço e a janta é só 1 
real. 

Tal vez ir com umas semanas antes do intercambio a procurar um local onde �car a se  
instalar, antes de começar a  fazer os tramites  burrocraticos da matricula. 

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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