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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Planejamento com antecipação, 

pesquise sobre o país e 

universidade de destino, sobre 

câmbio e custo de vida, para 

que seja equivalente ao que se 

espera.

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

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, bolsa de programa de mobilidade da
Universidade de Destino;, Sim, bolsa de
programa de mobilidade paga pela UNILA;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

4

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

As bolsas que recebi cobriram 

meus principais gastos com 

passagem, seguro internacional, 

moradia e alimentação. Meus 

gastos extras foram 

correspondentes a outras 

atividades como passaporte, 

passeios e gastos de fim de 

semana.

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

O que mais gostei foram que as 

aulas são de poucas horas por 

dia (aproximadamente 2 horas) 

divididas em mais de um dia, o 
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que tornam as aulas menos 

cansativas. As aulas foram em 

sala de aula, com provas e 

trabalhos tradicionais. Se 

fosse comparar com as aulas da 

UNILA, prefiro as aulas da 

UNILA por trazer diferentes 

perspectivas de ensino, a UCSM 

não me surpreendeu com as aulas 

já que alguns professores não 

tinham uma mentalidade tão 

aberta/inovadora.

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

A escolha das disciplinas foram 

equivalentes às disciplinas 

optativas que tinha que cursar, 

recebi total auxílio da 

coordenadora de curso.

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

A UCSM foi muito receptiva, 

desde o acolhimento da família 

anfitriã, tivemos duas 

atividades de recepção (início 

de aulas e café da manhã com 

autoridades), tive um bom 

relacionamento com meus colegas 

do curso de Ciência Política, o 

pessoal administrativo sempre 

me atendeu muito bem, alguns 

professores me agradaram e 

outros não. Arequipa é uma 

cidade tranquila e muito bonita 

mas achei as pessoas mais 

velhas um pouco fechadas e não 

tão amigáveis, principalmente 

com os estrangeiros, as pessoas 

mais jovens foram mais 

amigáveis.

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

Não tive muitas dificuldades, 

pois o pessoal envolvido foi 

muito solícito diante das 

minhas dúvidas, apenas a demora 

em receber respostas da 

universidade destino foi uma 

dificuldade.

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

Me trouxe outra perspectiva da 

vida universitária diante da 

minha experiência na UNILA, 

assim como da vivência em um 

país estrangeiro.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Estudei na UCSM, em 

Arequipa/Peru, e durante a 

mobilidade tive a oportunidade 

de cursar 4 disciplinas nos 

cursos de Ciência Política, 

Administração e Engenharia 

Comercial. Também tive a 

oportunidade de frequentar 

aulas de espanhol, e como 

atividade extra participei de 

uma Simulação das reuniões da 

OEA, realizada pelos cursos de 



Ciência Política e Direito. 

A bolsa que recebi da UNILA foi 

utilizada para pagar a passagem 

e o seguro internacional. A 

bolsa que recebi da 

universidade de destino era 

equivalente à moradia em casa 

de família com alimentação, 

vivia com a dona da casa e mais 

uma estudante da mobilidade.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Católica de Santa María


