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A UNC e a cidade de Córdoba me proporcionaram muitas experiências, ademais das 
matérias que cursei, participei de 2 congressos, um deles o CRES, onde vi que estavam 
presentes representantes da área de Relações Internacionais da Unila. A cidade tem uma 
vasta quantidade de museus que eu pude visitar e aprender com eles, e uma rede que 
organiza encontros de intercâmbio de línguas em bares. Também a UNC possui um projeto 
chamado Cordobesiando, onde alunos e ex-alunos da Instituição, voluntariamente, 
organiza encontros, o�cinas, viagens e passeios com nós intercambistas.. nos introduzem 
a cultura cordobesa. 

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



A mobilidade foi riquíssima tanto no sentido acadêmico quanto no meu 
crescimento/desenvolvimento pessoal

Tive um pouco de di�culdade com a questão da documentação.. Fiz passaporte e ao �nal 
nem era necessário, acredito que essa questão da documentação deveria ser melhor 
orientada, seja pela IES de origem ou a de destino.

Todos muito cordiais.

Eu consultei as matérias que iria cursar ainda no Brasil, com a coordenadora do meu curso.

As 3 matérias que cursei tiveram 2 avaliações (1 práctico e 1 parcial). Aulas em sala.

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?

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
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Foi custoso porém acredito que a maneira mais barata de fazer um intercâmbio, visto que 
recebemos os 600 reais dos auxílios estudantis. Porém é difícil, os 600 reais iam 
praticamente para o aluguel, que na Argentina é bem caro. Os produtos alimentícios no 
país também são caríssimos, trabalhei em hostel no primeiro mês. 

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões
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Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

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

Adicione o seu histórico
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