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Eu acho que é muito difícil contar todas as experiências vividas na mobilidade, pois todos 
os dias você aprende alguma coisa, por mínima que seja. Acho que foi uns dos melhores 
momentos da minha vida, eu lembrei os primeiros dias que cheguei no Brasil tudo é 
diferente,  cuidades, comidas, pessoas y cultura. 
Teve contacto com novas pessoas da quais aprendi muito e tambem mostrei muito da 
minha cultura. A cidade está bem localizada, pois está perto de outras cidades e até 
mesmo de cidades em Portugal. A universidade permite fazer muitos amigos/as ja que ela 
convida muitos extrageros a fazer intercâmbio uns 700 pessoas.  Os primeiros dias na 
universidade é um pouco complicado pelo formato do modelo y horarios que eles utilizan 
mas só precisa alguns dias para se adaptar. Não tenha vergonha de perguntar.

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



Em todo esse tempo, eu cresci como pessoa e como futuro pro�ssional. Você aprende e 
ensina cultura. Teve contato com outros idiomas da europa . Foi bom para trocar e 
constrastar ideias com as pessoas no ambito academico como no ambito do dia a dia. O 
mundo é muito mas grande  do que conhecemos e pensamos.

Acho que  é muito importante organizar e fazer o processo com tempo e veri�car  a 
documetação. O custo foi um fator muito importante pois  tem que autenti�car 
documentos, pagar taxas do visado alem de custo indireitos como trnasporte etc.Lá na 
embaixada vai ter uma pequena estrevista pelo que tem que levar tudo pessoalmente  com 
cada um dos requisitos que ele pedem.

Ele tem uma organização estudantil onde você pode ser orientado pelo mesmo alunos. A 
universidade tambem faz uma ativiade no inicio do semestre onde convidam a toda a 
galera de intercambio para falar sobre o mecanismo e as diferentes ativiades que vão ser 
desenvolidas no periodo. O pessoal administrativo ajuda com a matricula e tiran duvidas 
com a documentação da matricula y pos matricula 

O proceso pode ser feito pelo site da universidade, ali você pode consultar cada disciplina 
detalladamente. Quando eu cheguei teve que fazer o proceso de matricula pessoalmente 
na secretaria da facultade no periodo indicado para que ele possam habilitar a plataforma 
tipo sigga mas la se chama faitic 

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?



Cada disciplina é dividida en duas o partes (aula e practica)pelo que na mesma disciplina 
tem dois horarios e dois profesores. Os horarios �cam no site  da facultade e tambem eles 
cada dia colocam uma tabela con informação dos horarios das aulas e practicas. As 
tutorias são com o profesor no horario previamente establecido. As avaliações varia de 
professor mas normalmente são mixtas(objetiva e disertativas)
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A passgem na epoca �caram entre 2750 -3000 reais,o seguro de saude internacional foi 
uns 300 reais, o visado tem taxa de 212. A moradia depende do local e dos servicios 
incluidos  mas é entre  780  - 1300 reais o cuarto  . A alimentação depende de cada pessoa 
mas é bom cocinhar, o custo �ca entre 680 ou mais por mes .  

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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



Fazam a dicumentação com tempo 
Leven a docuentação completa 
O inverno é muito forte pelo que te que levar roupa adecuada 
Estudem muito mesmo

As disciplias escolhidas podem  coincider  no horario o que pode afectar seu plano.

26991896_197512… 27655507_197958… 29101865_202378…

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões

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

Adicione o seu histórico
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