Relatório de Avaliação de Mobilidade
Endereço de e-mail *

Nome completo
Joaquin Bernassa Blixen

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?
Universidad Tecnologica de Pereira

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?
2017.1 y 2017.2

Relate as experiências que teve
Estudie un año completo en la UTP, participando de todo tipo de actividad academica,
cultural y deportiva que la universidad ofrecia.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?
Edi cante, tanto en lo academico, como en lo profesional y cultural.

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di culdades, etc.
El primer semestre se presentaron varias di cultades con lo que exigió un proceso de
adaptación. Todo ello debido a que uno se encuentra en una universidad y ciudad
desconocida, con dinamicas de funcionamiento diferentes.

Como foi a receptividade da comunidade universitária (estudantes
nativos, professores, pessoal administrativo), e do povo do local?
Cordial.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição
an triã? Há alguma tutoria para isso?
El acompañamiento de este proceso administrativo en particular fue insu ciente.

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
Similar al de la UNILA.

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?
1
2
3
4
5
6
7
8

Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem, seguro saúde, visto,
moradia, alimentação)
Hacer mobilidad resulta caro, justamente por todo lo mencionado por ustedes (passagem,
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?
No hacer demasiadas disciplinas, ya que generan un esfuerzo mucho mayor (por las
di cultades mencionadas) y una gran demanda de tiempo, el cual se puede aprovechar en
otras actividades extra curriculares, enriquecedoras para el estudiante.

Outras informações que considerar relevante ou sugestões
Acompañar mas a los estuduantes en intercambio y brindar informaciones más precisas.

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

Adicione o seu histórico
Certi cado de Not…
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