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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

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

Eu recebi uma bolsa pela OEI, 

através do projeto Paulo 

Freire. Fiquem sabendo do 

processo através do Portal de 

Editais da Unila

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, outro tipo de Bolsa;

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

Eu recebi uma bolsa para minha 

estadia e gastos com 

alimentação em geral da OEI - 

Organização dos Estados Ibero-

americanos para Educação, 

Ciência e Cultura. Referente a 

passagem, seguro saúde e visto, 

foi por minha conta.
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Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?
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Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
conte-nos o que chamous sua atenção

A estrutura da Universidade de 

Santiago de Chile é enorme. É 

uma das instituições mais 

respeitados do país. Não tive 

nenhum problema nas aulas, nem 

mesmo com o idioma, pois sempre 

houve a preocupação por parte 

dos professores de lecionar com 

calma para a assimilação de 

todos, sendo chilenos ou não. 

As avaliações não são muito 

diferentes das que eu já tava 

acostumado na Unila, foram em 

grande parte das vezes 

seminários e avaliações por 

escrito.

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

O processo de escolha das 

disciplinas ocorreu ainda antes 

da viagem. O coordenador do meu 

curso me ajudou a selecionar os 

ramos que seriam equivalente a 

minha grade, ramos que depois 

foram passados ao setor de 

mobiliade para que entrassem em 

contato com a universidade 

receptora.

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

A receptividade foi a melhor 

possível, tanto do corpo 

universitário, quanto dos 

habitantes locais. Os chilenos 

sempre foram muito prestativos 

e solícitos, principalmente 

referente na ajuda com o 

idioma. Eu fiquei hospedado em 

uma casa familiar de pais de 

alunos da Unila, o que 

contribuiu ainda mais para essa 

ótima recepção.

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

O processo de seleção foi 

simples. Tomei conhecimento 

dessa oportunidade através dos 

editais no site da 

universidade. Todas as 

dificuldades e dúvidas iniciais 

que eu tinha foram sempre 

respondidas rapidamente pelo 

setor de Mobilidade Academica 

da instituição.

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

O impacto de uma mobilidade 

academica internacional na vida 

academica de um estudante é 

enorme, no bom sentido do 

termo. É sem dúvida um 

enriquecimento importante no 

currículo, mas principalmente 

uma experiencia positiva 

relativo a integração cultural. 

Esse período de imersão no 

idioma foi essencial para o 

aprimoramento do mesmo e 

qualifico a mobilidade como 

positiva em todas as esferas 

possíveis.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2



Durante a mobilidade acadêmica 

tive a oportunidade de 

participar de diversas 

atividades culturais, sejam 

elas relacionadas a 

universidade ou não, tendo em 

vista que a cidade de Santiago 

de Chile oferece uma ampla 

variedade de museus e um 

recheado programa de afazeres 

artísticos e educativos. Nesse 

período, pude participar de 

variados projetos da própria 

universidade receptora, bem 

como atividades em outras 

instituições educativas da 

cidade. Visitei vários museus e 

pontos de importancia política 

do país, em especial o Museo de 

la Memoria y Los Derechos 

Humanos e sítio de memória 

Estádio Nacional de Chile, um 

dos campos de concentração de 

prisioneiros da época da 

ditadura de Augusto Pinochet.

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade de Santiago de Chile - USACH


