
Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
181212113142082

Inscrito
Quarta, 12 de Dezembro de 2018, 11:31

Emissão deste Comprovante
Segunda, 11 de Fevereiro de 2019, 11:48

Identidade
G286297-R

Nome Completo
Johnny Nelson

E-mail
johnnylemajeste@gmail.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?

os direi que intercambio é uma 

coisa incrível e que sempre 

vale pena fazer lo, pero que 

tomam muito cuidado nos 

preparativos e que as 

imprevisibilidades são maiores 

do que nos os pré-visualizam. é 

preciso ter muita confiancia em 

si e ter sempre alguém sobre o 

qual que você pode contar. 

tampouco não tenham medo de 

enfrentar as dificuldades. uma 

viagem sempre vale pena e ainda 

mais uma viagem de intercambio 

planejado aonde tem uma 

comunidade já à espera de você. 

é muito bom direi aos futuros 

candidatos pois te oferece a 

oportunidade de conhecer seja a 

mesma coisa uma segunda vez de 

uma outra maneira. não falhe 

seu intercambio, pois é uma 

oportunidade que se presenta as 

vezes uma vez, vai neste lugar 

onde seu coração está querendo 

ir, não decepciona a si mesmo. 

sempre a se aprender melhor e 
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mais numa troca de cultura que 

facilita um dinamismo muito 

grande e importante

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

não recebia nenhum outra bolsa 

que não seja a do auxilio 

alimentação e moradia pago pela 

UNILA/PRAE, a qual recebia 

desde sempre desde que cheguei 

em 2015. foi com muita muita 

dificuldade que consegui 

sobreviver

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;

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

ao respeito dos gastos, como eu 

já tinha apontado eu passei 

muito feio durante e até agora 

estou com dívidas para pagar 

là. tinha que viajar para São 

Paulo atrás do visto. gastei 

aproximadamente 500 reais só 

para ir e volta em são paulo 

apenas para comprar o visto que 

eu paguei quase 200 reais. uma 

passagem aeriana só de ir por 

850 reais e uma passagem 

terrestre por 250 dólares 

americano, juntando dinheiro 

para comer na estrada. pagava 

todo mês 50 reais em seguro de 

saúde o que reduzia ainda mais 

o meu subsidio financeiro que 

eu recebia por transferência 

cujo a empresa em questão 

cobrava um valor. tinha que 

pagar 350 solés que equivalem a 

430 reais por aí, todo mês em 

moradia. por a alimentação 

tinha direito apenas a almoço, 

com o bônus de alimentação que 

eu ganhava. então podia comer 

apenas uma vez por dia sem café 

da minha nem o jantar. tinha 

dificuldades até para imprimir 

trabalho, o realizar uma cópia 

de um livro

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

4

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

o sistema de ensino é tanto 

burocratizado igual que aqui na 

Unila com um sistema 

tecnológico muito avançado e 

adaptado. a maioria das aulas 

são dadas dentro de salas de 

aulas fechadas, a menos que se 

trata de uma visita de campo. 

mas também os estudantes de 

artes são mais livres do peso 

das paredes ao redor e são mais 

práticas. as disciplinas também 

tem algumas que tem duas 



facetas, uma cara teórica y uma 

cara prática e as duas são 

presencial sobre uma direção de 

um professor em sala de aula, 

com cada uma com arquivos 

didáticos. é uma coisa que me 

chamou muita a atenção esta 

parte prática que abre um leque 

muito grande de discussão e de 

debate muito diversificado de 

ponto de vista racial e 

ideológico. o que é bom neste 

parte é que cada prática é em 

si uma avaliação que vai 

cumulando a cada presencia. o 

bom de todo isso é que é um 

trabalho coletivo, por grupos 

concertando ideias de 2 o 3 

autores que no compartem ideias 

iguais. uma outra coisa é a 

riqueza dos materiais, as 

bibliotecas, que cada 

departamento sua biblioteca, 

por cada tema está disponível 

milhões de livros, revistas, 

arquivos etc. uma outra coisa 

que me chamou a atenção é a 

Quinta feira cultural: que toda 

quinta feira a partir de meio 

dia todas se suspendem todas as 

classes por uma variedade 

atividades culturais em todo o 

campus da universidade até 2 e 

3 horas da tarde. shows 

presentações de todo tipo, 

palestras, jogos etc. as 

avaliações variam de um 

professor a um outro. mas o que 

é bom nenhum deles a considera 

como um castigo, sino como uma 

simples obrigação acadêmica que 

cada um deles pode arreglar a 

seu jeito pedagógico próprio. 

mas o que é certo, todos os 

modos de avaliações finais 

foram avaliadas na sala de aula 

antes, consensualmente entre 

discentes e docentes

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

o proceso de matricula não era 

tão difícil, a vantagem é que 

eu podia tomar classe com 

qualquer das direções das 

ciências sociais artes e 

culturas o comunicação etc. eu 

escolhi um conjunto de 

materiais com o consenso do 

coordenador do meu curso na 

UNILA antes de ir, mas ao 

chegar na matricula eu tinha 

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

na real eu não teve 

oportunidade de estar na 

recepção oficial e festiva, 

como que estava planejada no 

calendário. eu cheguei no mesmo 

dia de matricula presencial com 

todas minhas bagagens na mão, 

na costa, no ombros etc. mas a 

recepção foi ótima de conhecer 

o pessoal administrativo que 

desenvolveu o esforço divino 



que trocar esses cursos por 

outros por varias razões. então 

as disciplinas escolhidas 

durante a matricula virtual não 

eram as mesma da matricula 

presencial. já me tinham 

enviado a tutoria antes para 

poder entender o processo de 

matricula o que me facilitava a 

tarefa

para me ajudar depois haber 

sabido da minha situação 

altamente crítica. é esse mesmo 

pessoal administrativo que me 

conseguiu um bônus de 

alimentação "almoço". os 

professores eram demais, se 

organizavam entre eles para 

recauda fundo para mim  pessoa 

para quando faleceu a minha 

mãe, a pior coisa que podia me 

acontecer. os estudantes 

organizarão eventos culturais 

no meu nome, fizeram encontros, 

me levaram a conhecer o centro 

de Lima e alguns lugares 

exteriores.conheço um povo 

maravilhoso que sabe como 

realmente apreciar a gente. são 

gentes muito amáveis que 

cozinham deliciosamente com uma 

cozinha a mais diversificada de 

toda América latina e caribe 

depois o Ayiti que nem está na 

lista classificatória 

convencional

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

o processo de mobilidade foi 

fácil, para eu conseguir 

participar dentro deste 

esquema. mas eram muitíssimas 

as dificuldades que eu 

pessoalmente enfrentava, sobre 

todo de ponto de vista 

econômica. o problema é 

política e de uma ordem de 

administração políticas 

públicas, assim também devido 

resultados da UNILA contrario 

ao seus objetivos "principais". 

tinha que ter visto, passagem 

aeriana, e tinha que comprar 

todo, fazer um monte de gastos 

imprevisíveis aos quais o time 

responsável da secção de 

mobilidade tomava em pouca 

consideração o não dava 

importância nenhuma. o pior das 

dificuldades encontradas era 

quando eu estava teoricamente 

sem lugar para morar, e nem 

dinheiro para comer e que 

atrasou o subsidio financeiro 

estudantil. as dificuldades 

encontradas durante este 

período eram repito que eram 

enormes, já que eu recebia meu 

dinheiro por transferência 

"Unitransfert" que cobrava um 

porcentagem. o mais pior ainda 

é a diferença do monetário 

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

academicamente eu puço dizer 

que esta mobilidade afia meus 

desejos pelo estudo; aumentou 

meu ritmo temporal de leitura; 

me proporcionou uma confiança 

na disciplina que estou 

cursando; a certificação e o 

orgulho de haver estudado à 

PUCP. pessoalmente é que agora 

abro a esperança de que no 

futuro poderei encontrar uma 

vaga profissional là à PUCP uma 

universidade desta qualidade, 

porque a UNILA já abriu pra mim 

o caminho; é que me relacionei 

muito, fiz muitxs amigxs 

decentes; esta mobilidade era 

providencial porque superei 

coisas que nunca eu não poderia 

superar si neste espacio de 

tempo eu estivesse aqui em Foz 

do Iguaçu na UNILA; 

pessoalmente psicologicamente 

fui apoiado por gente incríveis 

que levaram por lugares super 

lindos que eu guardo com muito 

cuidado no meu registro 

geográfico, são coisas que me 

ajudarão a superar a morte da 

minha mãe que ocorreu nessa 

mesma época



entre o real brasileiro e o 

solé peruano, eu sofri muito, 

porque no final eu recebi 

apenas 400 e pouco, num pais 

onde o aluguel está caríssimo. 

era por sorte que eu encontrei 

uma pecinha onde cabia apenas 

uma pequena cama e uma pequena 

mesa e nada mais até sem lugar 

para colocar minhas roupas e 

meus livros, por 350 solés. e 

deveria viver com 100 e pouco 

assim em um pais onde o 

quotidiano econômico vale o 

duplo do de Foz de Iguaçu. sou 

pobre, sai de uma universidade 

pública para entrar numa 

universidade privada e rica 

ademais de ser católica, o 

resultado só pode ser dor e 

felicidade, igual tesão. mas é 

no meio de todas estas 

dificuldades eu fui "ignorado" 

que a Unila não me prestava 

cuidado, eu fui apoiado por 

essas pessoas que assim cruzam 

meu caminho. o bom era de fazer 

essa mobilidade e encontrar 

tanto problemas assim e ver em 

que quanto tenho sorte e que em 

medida estou capaz

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

eu teve uma experiência 

maravilhosa em Lima, era uma 

maravilha de conhecer este pais 

maravilhoso das antigas 

civilizações, cujo sus 

habitantes com coração aberto 

me acolherão e me abrigarão, e 

me fizeram viver momentos 

realmente inesquecíveis que 

seja dentro da universidade o 

seja fora dela. desde dia 16 de 

março de 2018 que eu cheguei 

até 19 julho de 2018 que eu sai 

de volta, eram dias de 

observações e de experiências. 

não dava muito para entender a 

cidade, o tipo de tráfico, quem 

são as pessoas ligadas as 

atividades informais, e o custo 

cara de vida que leva a cidade 

de Lima etc. conheci lugares 

maravilhosos, históricos, 

literários e culturais pela a 

beleza de meus olhos e por 

lembranças a minha memoria.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Pontificio Universida Católica de Peru (pucp)


