
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

PRÓ-REITORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E INTERNACIONAIS 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO 
DE INTERCÂMBIO REALIZADO ATRAVÉS DO EDITAL 06/2016

Conforme regulamentavam as disposições regulamentárias
finais do EDITAL 06/2016, o discente terá obrigação de entregar
em até 60 dias um relatório da mobilidade e entregá-lo para a
universidade de origem.

Antes de iniciar o relatório, cabe parabenizar a atuação da
PROINT  que  sempre  esteve  de  prontidão  para  prestar
esclarecimentos  com  respeito  a  dúvidas  e  respondendo  as
demandas que me possibilitaram este período de atividades em
outra universidade.

Também  cabe  parabenizar  a  Secretária  de  Relações
Internacionais da UADER que durante este tempo me auxiliou em
todas as dificuldades e dúvidas durante o período do intercâmbio
e a beca que me foi ofertada e sem a qual não seria possível a
realização deste período de aprendizagem e troca, espero ter
retribuído ao máximo e sempre que possível continuar a retribuir
esta oportunidade que me foi ofertada, pois assim como no caso
da UNILA, a UADER é uma universidade pública e mantido por
recursos públicos, dessa maneira um “retorno” para o país que
me acolheu foi, durante, e será após esta experiência, uma das
prioridades que me acompanharam nesta jornada.

O relatório terá como objetivo abordar questões pontuais
sobre localização, estadia, custo de vida, relações acadêmicas e
interpessoais  que  fizeram parte  da  minha vida  durante  este
período a fim de facilitar o reconhecimento da importância e
facilitar futuras estadias de intercambistas  e prestar resultados
do período de afastamento das atividades na UNILA

SOBRE A UADER

A UADER (Universidad Autónoma de Entre  Ríos)  é  uma
universidade relativamente nova e foi criada em 2000, distingue-
se por ser uma das poucas exceções entre um universo onde
grande parte das universidades públicas por todo o país  são
geridas pelo governo nacional, porém, mesmo administrado pela
Província  de  Entre  Ríos,  a  UADER  apresenta-se  como  uma
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universidade em destaque pelo trabalho desenvolvido, sobretudo,
e principalmente pela carreira de Psicologia, cujo egresso anual
chega ao impressionante número de 3.000 discentes (em um
único ano) já que grande parte das Universidades na Argentina
não possuem um exame para ingressar ao contrário do Brasil,
além disso, a desconcentração dos polos de ensino por toda a
província fazem parte da política da UADER e da província de
Entre  Ríos  possuindo outros  polos  em outras  cidades (o que
variará de acordo com o curso desejado pelo intercambista) que
no meu caso, Geografia, situa-se em Parana, capital da província

A CIDADE DE PARANA 

A cidade de Parana (sem o acento), capital da Província de
Entre Ríos, localiza-se as margens do mesmo rio que leva nome
da sua cidade, com mais de 350 anos de fundação, a cidade já foi
capital  da  Confederação  Argentina  (conjunto  de  todas  as
províncias  argentinas  que  se  levantaram contra  o  abuso  de
autoridade da Província de Buenos Aires) ao final do século XIX e
traz bem demarcada a influência histórica do Grand General Justo
José Urquiza, um grande senhor de terras da Província de Entre
Ríos que marcou profundamente a história da consolidação da
Argentina como República e o protagonismo histórico de Paraná
fica evidente em seus inúmeros edifícios históricos (o edifício
principal  da  UADER por  exemplo,  foi  o  sede  do  governo  da
Confederação  Argentina  e  também sede  do  primeiro  Colégio
Nacional construído por Sarmiento – esta rede de instituições
públicas, gratuitas e obrigatórias implantadas no final do século
XIX foram fundamentais para consolidação da Argentina como
nação – com a morte do General Urquiza, Paraná perdeu ao longo
do tempo o protagonismo que outrora havia conquistado e isso é
muito forte e presente na identidade da cidade, alguns rastros
institucionais  ficaram presentes pois  ainda que Paraná seja a
terceira maior cidade de sua província (com 260 mil habitantes)
atrás de Concepción del Uruguay e Concórdia (respectivamente)
a cidade continuou como capital de sua província (e também é a
sede principal da UADER que é uma universidade provincial).

Além desta história muito presente na dinâmica da cidade,
Parana está a 20 minutos em ônibus entre o centro de Parana ao
centro de Santa Fé (pelo túnel subfluvial)  com uma parte da
passagem subsidiada pelo governo, a cidade de Santa Fé sendo a
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quarta maior cidade do país e capital da segunda Província mais
importante tornou-se um polo de desenvolvimento nacional, o
que “ofusca” ainda mais a importância regional de Parana, região
que conglomera as províncias de Santa Fé, Entre Ríos, Corrientes
e Misiones, conhecida como Região Litorânea/Mesopotâmica, no
entanto, a relação entre as duas cidades é extremamente forte,
com linhas de ônibus interurbanas que permitem uma conexão
rápida para a cidade de Santa Fé que apresenta um conjunto de
atividades acadêmicas (a UNL, Universidade Nacional do Litoral,
uma das melhores do país) e a cidade possuí um conjunto muito
amplo de atividades turísticas, históricas, culturais para se fazer
propiciando uma experiência muito mais rica e diversa.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Para os futuros intercambistas, é necessário ressaltar que a
cidade apresenta um clima subtropical de forte amplitude térmica
tal como Foz do Iguaçu, no entanto, para quem está habituado ao
clima mais quente de Foz do Iguaçu, encontrará uma amplitude
térmica de temperaturas bem mais amenas, por isso recomenda-
se  que  tragam muitas  roupas  para  uma temporada  de  frio,
sobretudo entre final de Abril até metade de Setembro e caso
tenha histórico de doenças respiratórias recomenda-se o dobro de
atenção devido ao forte, gélido e cortante “vento pampeano” que
durante o inverno é comum quase todos os dias. No entanto, com
a chegada da primavera e a partir de Outubro, as temperaturas
aumentam muito, porém se estabilizam e ficam mais agradáveis
graças ao mesmo vento pampeano que refresca o ar, juntamente
com um regime altíssimo de pluviosidade, isto é importante pois
ao  menos  nos  cursos  com o  qual  tive  contato  (dos  colegas
intercambistas  de  outras  universidades)  por  conta do grande
número de alunos residentes em áreas rurais e de difícil acesso
quando  há  uma  chuva  muito  forte  a  aula  costuma  ser
cancelada/transferida/substituída por uma atividade.

SER ENTRERRIANO

Na avenida que liga a rodovia a Parana, quem chega terá a
visão de uma escultura  de uma cuia de Mate,  é uma mera
apresentação  da  bebida  (semelhante  ao  Chimarrão)  que  é
simbolo e é fortemente incorporada na cultura local, é também
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vista como uma maneira de integrar-se e está presente em todas
as partes, inclusive em sala de aula onde alunos e professores
tomam durante as aulas. Já no período que antecede o verão e
quando as temperaturas aumentam o mate perde relativo espaço
para o Tereré, que também é comum na região de Foz e tem
origem indígena, é comum que haja a interação entre uma roda
de tereré e algum local aberto como Praças, Parques e no caso de
Parana,  uma intensa  atividade na  área  da  Costanera  do  Rio
Parana, que no verão costuma ser um ponto de encontro para a
população local e também é costumeiro ponto de realização de
eventos culturais e festivos do município, onde salienta-se um
espaço muito amplo da diversidade de público presente nestes
eventos.

Outra característica muito presente na cultura entrerriana e
Argentina  e  que  pode  surpreender  é  a  Siesta,  o  hábito  do
descanso entre o horário de almoço até as 3/4/5 horas da tarde, a
depender do estabelecimento, já não é tão forte em Buenos Aires
mas  no  restante  do  país  sobretudo  em  cidades  médias  e
pequenas  ainda  é  um  costume  muito  comum,  por  isso
recomenda-se que as compras necessárias para o horário do
almoço sejam feitas antes do meio dia, pois após este horário,
quase  todos  os  estabelecimentos  (com  exceção  de  cadeias
globais como o Carrefour) estão abertas.

A calorosa  receptividade com a qual  o  povo entrerriano
estabelece relações é também algo a ser destacado, e os próprios
têm orgulho dessa característica e muitos costumam comparar
ao que pensam sobre a Província e sobretudo a cidade de Buenos
Aires, cujo valores (para boa parte dos entrerrianos e até mesmo
bonaerenses e portenhos com a qual me relacionei nesse período
destaca) são mais “tímidos” em contraste aos Entrerrianos cuja
forte colonização italiana traz a fama de “faladores” entre outras,
porém as peculiaridades e semelhanças da cultura GAÚCHA é
fortemente sentida e facilita a integração ao chegar na cidade.

A VIDA COTIDIANA 

Todavia,  ao  iniciar  as  atividades  acadêmicas  é  preciso
habituar-se  a  uma  rotina,  que  envolve  as  condições  da
moradia,  custo  de vida,  adaptação a  língua,  seja  nas
atividades  acadêmicas  ou  no  âmbito  da  vida  social,
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alimentação, locomoção, entre outras variáveis entre o
cotidiano. 

UM NOVO IDIOMA, UM NOVO UNIVERSO

O ensino prévio do espanhol como disciplina do ciclo comum
na grade de ensino foi fundamental para chegada com uma base
sólida do idioma, além do convívio com colegas estrangeiros e o
aspecto fronteiriço de Foz do Iguaçu que ao longo destes anos me
introduziram  ao  universo  de  diversidade  entre  os  “distintos
espanhóis”,  a diferença tão próxima e ao mesmo tempo tão
distante sempre fazia parte das conversas durante o intercâmbio,
mas a base que a UNILA havia me proporcionado garantiu que
não houvesse uma significativa margem de dificuldades, sendo
que alguns sinais de dificuldade duraram somente nas primeiras
semanas de adaptação. 

Já durante as atividades acadêmicas, a experiência de ter
aulas  com  professores  hispanohablantes  na  UNILA  teve  um
profundo impacto no que diz respeito ao meu entendimento e
compreensão nas aulas expositivas e nos trabalhos escritos e
práticos,  bem como  os  professores  na  UADER  que  estavam
sempre atentos a possíveis duvidas de compreensão.

No que diz  respeito  as  atividades/trabalhos  escritos  que
realizei  também não senti  dificuldades para  adaptar-me,  pois
novamente a base que me foi ensinada durante o ciclo comum
durante  as  aulas  foi  suficiente  para  avaliar  um  rendimento
positivo, durante os trabalhos, por costume, escrevia primeiro em
português e depois realizava a tradução para o espanhol por
acreditar que dessa maneira a ideia original seria mantida sem se
preocupar em traduzi-la, mas me sentia seguro para realizá-las
diretamente para o espanhol, assim como, durante as avaliações,
onde em detrimento do pouco tempo não era possível escrever
em português e depois traduzir, no entanto isso em pouco ou
nada prejudicou meu rendimento.

Acostumar-se  com  um  novo  idioma  foi  um  desafio
enriquecedor,  apropriar-se  dos  modismos  e  gírias  locais,  a
ausência completa do idioma materno, a curiosidade dos colegas
sobre dúvidas do português, o auxílio em dúvidas de atividades
para uma colega que cursava português na Universidade, entre
tantas outras trocas de culturas durante esse período.
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MORADIA

A residência na qual fiquei alojado não era de propriedade
da  UADER,  era  alugada  e  o  sistema funcionava  de  maneira
semelhante ao da UNILA na modalidade de auxílio financeiro,
com exceção de que neste caso a Universidade já tinha contato
com uma República, em que outros estudantes intercambistas já
estiveram alojados em outros semestres.

Localizando-se a vinte minutos de caminhada da faculdade,
duas quadras de um Posto de Saúde, uma Estação Comercial 24
horas  ao  lado  e  uma  Delegacia  do  outro  e  rodeado  pelos
“Kioscos” que são pequenas vendas, dois mercados, verdureiras,
açougues, duas rotissarias baratas, em duas quadras, também a
duas quadras e meia do Porto Novo, cinco quadras da Costanera
(o parque símbolo de Parana a beira do Rio de mesmo nome) a
logística cotidiana era facilitada pela relativa proximidade ao que
havia  de  mais  básico,  localizando-se  em  uma  avenida
movimentada,  com duas linhas de ônibus que chegavam  a
universidade e que tinham um itinerário frequente, a um custo
subsidiado para estudantes (sendo necesário somente o cadastro
na secretária de bem estar estudantil – secretária com funções
equivalentes a da PRAE), e posteriormente fazendo um carteira
na sede da empresa “ERSA” (empresa de transporte coletivo
local)

A moradia consistia em uma residência de três andares com
5 quartos compartilhados em  2 pessoas cada, todas contavam
com banheiro, além da cozinha, sala e uma terraça como espaços
de uso comum de todos os residentes. 

Durante o período de intercâmbio tive outros 4 colegas de
intercâmbio, três colombianos e um mexicano, com os quais tive
um compartilhamento de experiências que me permitiram me
debruçar e compreender de maneira mais nítida a respeito de
vários  aspectos  da  vida  cotidiana,  seja  o  funcionamento  da
acadêmia, da cultura, da gastronomia, da economia, enfim, um
conjunto  diverso  e  amplo  que  enriqueceram e  ampliaram o
universo da experiência, da troca que o intercâmbio traduz em
sua essência, seja o idioma que for.
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Da mesma maneira,  a receptividade que tive dentro do
departamento de Geografia e junto com os colegas que cursaram
as disciplinas comigo fortaleceu ainda mais impressões positivas
que a Argentina me propiciou.

A UNIVERSIDADE

A UADER atualmente tem como sua principal demanda, seja
nos  escalões  governamentais,  na  administração  ou  nos
movimentos estudantis, a construção de um campus definitivo,
uma vez que a universidade não dispõem de um edíficio próprio,
o que dificulta uma comunicação e um elo sólido entre toda a
faculdade,  gerando  “comunidades”  entre  os  Centros,  das
humanidades,  das  biológicas/saúde  e  exatas  e  tornou  minha
integração com outros espaços da universidade.

A adaptação com os professores e colegas com a língua
ficava restríta a traduções de algumas palavras específicas ou
conceitos que não tinham traduções diretas e requeriam uma
explicação  para  um  outro  entendimento,  mas  que  não
atrapalharam a desenvoltura das atividades e convivência.

Com relação a carga horária das atividades, a adaptação
não será muito difícil já que é comum que a carga horária de
atividades e hora aula é menor do que a de costume no Brasil,
chegando a uma aula de no máximo 3 horas (e se aplica a
pouquíssimos casos), no entanto, o sistema de avaliações com a
possibilidade de render uma matéria na modalidade livre (sem
necessidade de participar obrigatóriamente das aulas) somente
com a prova (escrita e oral) abre caminhos para o estudante que
além das matérias que o discente cursa, com um material prévio
de  estudos  também  pode  somar  outras  matérias  em  sua
formação,  sem  um  peso  grande  de  aulas  cursadas  ou
aproveitamento de disciplinas extra-curriculares.

CUSTO DE VIDA

Apesar  de  recebermos  uma  bolsa  de  p$  5,025  pesos
argentinos (valor equivalente a R$ 1,057 reais em 4 de Dezembro
de 2016),  o  valor  da  bolsa  era  destinado ao pagamento do
aluguel da moradia de P$ 2,500 pesos argentinos (equivalente a
R$ 523 reais) e o restante era destinado a alimentação, visto que
o custo do transporte em relação a distância era elevado, quanto
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ao  preço  de  alimentação,  caso  o  intercambista  dependa
exclusivamente  da  bolsa  durante  o  período  de  estadia,
recomenda-se que o próprio compre os ingredientes necessários
e cozinhe para sí, pois o consumo de comidas prontas tem nos
preços em geral uma faixa mais elevada e incompátivel com a
renda exclusiva da bolsa, salvo algumas rotisserias que oferecem
um preço mais acessível.

VIAGEM

Como especifícado em edital,  o  intercambista tinha total
responsabilidade  sobre  custeios  com  deslocamentos  e
documentação.

Sobre a documentação foi importante uma averiguação no
Consulado Argentino em Foz para conferir todo o trâmite legal do
processo, todo o trâmite do processo deveria ser realizado pela
Secretaría da UADER que por meio de um processo simplificado
interno concedia o visto de estudante válido de seis meses a um
ano.

Para  isto  era  necessário  ter  em posse  o  certificado  de
vacinação, a carta de aceitação na Universidade de Destino, ficha
de antecedentes criminais e um seguro de vida equivalente ao
período do visto (o custo do seguro de vida foi o que mais pesou
em todos os custos da viagem, a oferta mais barata foi pela
operadora Porto Seguro e custou 1,075 reais equivalentes pelos 6
meses previstos pelo visto).

Por  situar-se na  fronteira  com a Argentina,  a  busca  por
passagens foi facilitada, não havendo voos diretos (e os preços
sendo  impraticáveis)  a  busca  pelos  serviços  de  ônibus  se
tornaram  uma  alternativa  muito  mais  viável  e  barata
encontrando entre as ofertas que oferecem serviços com cama
ou semi-cama, variando entre 1,700 pesos argentinos até 2,100
pesos  argentinos,  pela  empresa  Crucero  del  Norte  e  com o
desconto de estudante (que com o certificado de estudante lhe
dá direito a um desconto de 30% do valor OBS: O escritório da
empresa em Puerto Iguazú aceitou como válida para o desconto a
Carta  de  Aceitação  da  Universidade  de  Destino,  no  entanto
tratou-se  de  uma  exceção  aberta  pela  própria  empresa  que
compreendeu o caso, já para o retorno utilizei da declaração para
comprar a passagem com o desconto conforme a lei),  sendo
assim, para a viagem de ída, a passagem custou em torno de
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1,200 pesos,  equivalente a  370 reais,  com direito  a  café da
manhã, almoço e janta oferecidos durante o trajeto (diferente de
grande parte dos serviços de empresas de ônibus no Brasil, o
ônibus só faz paradas em Terminais Rodoviários  exclusivamente
para embarque ou desembarque de passageiros), o trajeto ao
total dos mais de 1.000 quilômetros demora em média 18 horas
tanto na empresa Crucero del  Norte como também na outra
empresa que oferece o mesmo trajeto, Expreso Singer.

VIDA ACADÊMICA:

Durante todo o período de estadía realizei algumas matérias
e tive contatos com professores e colegas que me ofereceram
uma nova compreensão da forma como posso enxergar minha
atuação profissional e acadêmica dentro do meu curso, o que
coloco  como  um  dos  principais  pontos  positivos  que  o
intercâmbio me propiciou, apresentando-me a catedras pouco
usuais no Brasil e outras que apesar do nome distinto tratavam-
se dos mesmos temas, assuntos.

Tive  a  felicidade  de  promover  trabalhos  dentro  das
disciplinas, discussões em grupo, troca de experiências e ideias
que renderam frutos a ambos onde esteve sempre presente a
preocupação em retríbuir o “investimento” realizado pelo país
que me acolheu.

Destacando  o  trabalho  da  disciplina  de  Planejamento  e
Ordenamento  Territorial,  no  qual  promovemos  um  trabalho
multidisciplinar e enriquecedor, que além da produção de um
documento entregue as autoridades sob a inviabilidade de um
projeto  existente  para  a  costrução  de  um canal  entre  duas
províncias argentinas, além de ministração dos resultados nas
aulas  das  duas  universidades  nas  quais  nossa  professora
orientadora  dava  classes,  obtendo  assim  um  balanco
extremamente  positivo  e  que  proporcionou  uma  experiência
ainda mais rica.

No entanto com respeito a documentação final para facilitar
a validação das matérias cursadas e aprovadas terá de passar
por  um  processo  um  pouco  mais  delicado  em  razão  da
descentralização  das  atividades  técnico-administrativas  da
faculdade e da não informatização do sistema universitário, tendo
que  ser  aprovado  pelo  Departamento  de  Geografia,
posteriormente enviado para a Secretaría de Alunos (Alumnado) e
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por  fim,  ser  repassado  para  a  Secretaría  de  Relações
Internacionais  que conforme combinado enviará  via  correio a
documentação,  no  entanto  adianto  as  disciplinas  cursadas
mesmo sem a confirmação de aprovação, 

DISCIPLINAS CURSADAS

ESPACIO Y TERRITORIO ARGENTINO(Practico)..…………….S/C
ESPACIO Y TERRITORIO ARGENTINO(Teorico)…………….…S/C
GEÓGRAFIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS……..…...S/C
ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS MUNDIALES *.………....S/C
PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL………....S/C

*A disciplina consistia em duas novas disciplinas:
ORGANIZACIÓN DE DE LOS ESPACIOS LATINOAMERICANOS e

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ANGLOSAJONOS

Abaixo  consta  uma  pequena  seleção  de
imagens  do  alojamento,  quarto,  dos
pontos turísticos de Paraná e de Santa Fé,
os  colegas  de  intercâmbio  da  Argentina,
Colômbia e México e da faculdade.
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