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Outras informações que considerar relevante ou
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Frente a já comentada 

dificuldade com a Oficina de 

Relaciones Internacionales, 

mesmo já tendo sido solicitado 

a muito tempo meu histórico do 

semestre 2018/1 ainda não foi 

enviado, assim que só anexarei 

por enquanto o 2017/2

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Não estudem na Autónoma, mas 

conheçam Barranquilla. Lá tem 

outras universidades de 

qualidade como a Universidad 

del Atlántico ou a Universidad 

del Norte.

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

Eu tinha a bolsa BRACOL, 

convênio binacional que prevê a 

bolsa alimentação e moradia 

paga pela universidade que 

recebe o estudante. Mesmo que o 

edital do BRACOL preveja a 

extensão de um ano, a 

universidade (talvez de má fé) 

não renovou os recursos, 

mantendo apenas a matrícula 

gratuita já que a instituição é 

privada.

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)
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Passagem, seguro de saúde e 

visto foram custeados por ajuda 

familiar. No primeiro semestre 

a moradia e a alimentação eram 

pela bolsa Bracol, no segundo 

semestre tive que sair do 

alojamento estudantil e já não 

recebia as bolsas.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

7

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

Minha impressão é de que os 

estudantes do curso para o qual 

eu fui tem um bom nível tecnico 

(mesmo porque muitas vezes 

possuem ótimos equipamentos 

próprios) e um baixo nível 

teórico. As avaliações 

funcionam em três cortes, as 

duas primeiras valem 30% da 

nota e a ultima vale 40%. 

Muitas vezes são questionários 

ou atividades (vídeos) que tem 

que ser entregues pela 

plataforma acadêmica deles. Dos 

professores que eu tive, apenas 

um realizo avaliação em sala de 

aula.

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

Sim, tive algumas reuniões com 

o antigo coordenador do curso 

(que atualmente trabalha em 

outra universidade pelo 

escândalo da falta de pagamento 

de professores já citado) e foi 

algo complexo porque por ser 

uma universidade particular eu 

só tive acesso às ementas das 

aulas ali, então muitas 

matérias tiveram que ser 

revistas. Depois de assistir à 

primeira aula de algumas, 

também reorganizei a grade 

novamente, mas sempre foi muito 

acessível.

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

A universidade nos recebeu com 

a política dos "buddy", alunos 

da própria instituição que se 

oferecem como companheiros para 

mostrar aos intercambistas a 

universidade e a cidade. Também 

nos ofereciam atividades de 

entretenimento como 

apresentações de cumbia ou 

aulas de dança. Imagino que 

seja o dever deles, mas foi 

incômodo para mim que  fossem 

tão enfáticos para que não 

fôssemos ao centro ou certas 

partes da cidade que claramente 

fazem parte de um extrato mais 

baixo, quando na realidade 

esses espaços não oferecem 

perigo e são muito mais 

"costeños" que o norte, parte 

rica da cidade onde esta 

localizada a universidade. 

Professores, alunos e tecnicos 

sempre foram muito amáveis e 

até interessados em falar sobre 

Brasil e viver o intercâmbio. 

Os habitantes da cidade também 

sempre muito alegres e 



receptivos, especialmente com o 

fato de ser brasileira.

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

Mesmo que a Universidad 

Autónoma del Caribe tenha a 

internacionalidade como um dos 

seus eixos, eu cheguei em um 

momento de grande crise 

institucional, com aulas muito 

desanimadoras no fim do 

semestre de 2017/2 de 

professores que afirmavam falta 

de pagamento de até um ano, até 

chegar ao auge num paro 

acadêmico no começo do semestre 

2018/1 (fato histórico em uma 

instituição particular). A 

universidade tem boa 

infraestrutura no âmbito do 

curso de Dirección y Producción 

de Rádio y Televisión e 

profissionais muito competentes 

(dos que não foram mandados 

embora pela greve), da qual não 

usufrui muito pelo contexto 

citado. A Oficina de Relaciones 

Internacionales se mostrou 

extremamente despreparada 

frente ao auxílio dos 

estudantes estrangeiros, no meu 

caso que tive o passaporte 

roubado e fui muito mal 

assistida em relação à 

renovação do visto de 

visitante, levando quase à 

minha deportação. Também não se 

disponibilizaram em me ajudar 

em nada  quando solicitei o 

visto de estudante, dentro das 

novas regras da imigração 

colombiana que mudaram 

justamente na virada do ano (e 

das quais no fim eu estava mais 

inteirada que eles). Tive 

problemas com o pagamento da 

minha bolsa (por ter ido pelo 

convênio BRACOL) que muitas 

vezes atrasou mais de um mês e 

chegou ao ponto de eu e outro 

colega mexicano irmos descontar 

nossos cheques (sempre em 

bancos diferentes) e a conta da 

universidade estar vazia. No 

geral, academicamente  não foi 

uma grande experiência, pois 

acabei me afastando muito da 

comunidade universitária em si, 

no fim apenas frequentando a 

universidade para a utilização 

de seus computadores.

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

Certamente foi um divisor de 

águas. O povo Barranquillero é 

muito conhecido pela sua 

receptividade e alegria, e foi 

o que  encontrei não só no 

âmbito pessoal (com amizades 

que levarei para vida) como em 

projetos que eram prontamente 

adotados e colocados em 

prática, como a realização de 

um documentário dirigido por 

mim apoiado pelos coletivos 

feministas da cidade. Foi muito 

importante ser a única 

brasileira no intercâmbio e em 

todo o convívio onde 

praticamente nunca falava 

português, me obrigando a 

imergir no espanhol costeño e 

também em sua cultura. Muitas 

vezes o fato de ser brasileira 

também abria muitas portas, 

pelo encanto e a identificação 

que os costeños tem com os 

brasileiros, isso me colocava 

muitas vezes em espaços de 

atenção frente ao que dizia ou 

propunha que nunca tive antes, 

e que agora acredito que posso 

ter em qualquer espaço, não ter 

medo de colocar-me como 

liderança mas também sempre 

organizar-me de maneira 

horizontal como sempre fizemos 

lá. Também a partir de esse 

contato seguimos com projetos 

mesmo com minha volta ao 

Brasil, e deste vínculo ainda 

sairão muitas coisas. Também 

entrar em contato com coletivos 

e teóricos que estão pensando e 

defendendo a paz na Colômbia (e 

conhecendo muitos relatos do 

que é a guerra e como ela entra 

no nosso cotidiano) voltei  com 

uma formação totalmente voltada 

aos direitos humanos e à 

valorização de todas as 

culturas não-hegemônicas que 

são sistematicamente 

destruídas, sendo que tem tanto 

a nos ensinar (e o direito de 

apenas viver).

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade



Minha principal experiência no 

período do último ano foi minha 

vinculação a um grupo feminista 

da cidade chamado Fundación 

Matronas, através do qual 

estive trabalhando na 

realização de um documentário 

sobre o feminismo na cidade, 

atividade essa que me aproximou 

da cena cultural e de 

militância da capital do 

Caribe. Estive envolvida na 

organização e registro de 

vários eventos sobre 

perspectiva de gênero e sobre a 

perspectiva  de gênero na paz 

colombiana. Meus vínculos 

profissionais e afetivos em sua 

grande maioria passaram longe 

da comunidade acadêmica, muito 

mais relacionados aos moradores 

da própria cidade. Tive a 

oportunidade de estar presente 

no Festival Internacional de 

Cine de Cartagena em 2018, além 

de outras viagens realizadas a 

algumas cidades da Colômbia 

como Cartagena, Santa Marta, 

Puerto Colombia, Minca, Cali, 

Medellin, San Agustin, Neiva...

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2017/2 e 2018/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Autónoma del Caribe


