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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Não recebi ainda o certificados 

com minhas notas creio que a 

universidade ira manda-lo.

Autorizo a utilização das informações prestadas
para fins de divulgação e promoção de mobilidade
acadêmica na unila

Sim

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Façam intercambio se arrisquem 

pois é uma oportunidade única e 

sem dúvidas será a melhor de 

sua vida, a experiências que 

eles proporcionam em 

aprendizado é excelente fora os 

amigos que você faz que ficaram 

marcados para sempre em sua 

vida e toda vez que você 

estiver em casa se vera falando 

espanhol sozinha praticando 

pois sentirá falta de falar com 

seus colegas e companheiros de 

casa.

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;

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

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

Relatório de Avaliação de Mobilidade -
Comprovante de Preenchimento



Bom os gastos que obtive com 

esses intercâmbio foram um 

poucos altos por conta da 

situação que se encontrava o 

dólar, que fazia com que a 

conversão do dinheiro, real em 

pesos se perde-se um pouco. Se 

perdia um valor alto que o 

banco colombiano cobrava na 

hora do saque no caixa 

eletrônico porém depois 

pesquisando se encontrou um 

banco onde o valor cobrado era 

menor, sempre era bom ter um 

conversor de dinheiro no 

celular para converter o valor 

que poderia ser sacado. 

Optei por ir de avião pelo 

conforto e pela chegada ser 

mais rápida comprei passagens 

separadas pois não tinha uma 

data de regresso fixa então 

minha passagem de ida consegui 

por um preço ótimo pois estava 

na promoção e o preço de volta 

acabou sendo um valor maior 

porém nada muito caro, meu 

seguro saúde consegui com uma 

colega que também faria o 

intercâmbio, ela me fez 

descontos e acabou ficando por 

um preço bom.  

Acabamos optando por pegar 

visto turista que dura em torno 

de 90 dias, perto de vencer a 

própria universidade forneceu 

os links para se cadastrar e 

emitir um novo visto pois a 

mobilidade durava mais que 3 

meses e o custo deste visto foi 

em torno de 80 mil pesos 

validos por mais 3 meses. 

Procurei por moradias que me 

agradassem porém com custos 

mais baixos e optei então por 

uma que ficava cerca a um dos 4 

campus da universidade pois me 

permitia pegar o inter campe de 

uma a outra e também utilizava 

os serviços da cidade de 

bicicletas gratuitas utilizando 

cartão do metro que obtia 

fazendo o cadastro em uma 

central. Fiz um plano de 

alimentação com a nutricionista 

da Universidade pois não 

conhecia os alimentos que eles 

possuíam na cidade, depois do 

plano ia ao mercado e também 

tinha preferências a alimentos 

mais baratos como também muitas 

verduras que supriam outros 

alimentos que eram caros, me 

mantive nos primeiros meses com 

um dinheiro fornecidos pela 

minha mãe depois de ganhar a 
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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

O método de ensino na 

universidade era simples porém 

o jeito era de maneira 

dinâmica, eram aulas normais em 

sala de aula com conteúdos 

explicados pelos professores 

onde todos interagiam na aula 

algumas vezes os monitores 

davam classe para os alunos mas 

nada que fugisse to tema 

estudado, aulas praticas eram 

muito feitas em outras cidades 

ou na cidade em locais de 

visitação como jardim botânico 

na própria universidade e até 

mesmo em sítios que pertenciam 

a universidade. O método de 

avaliação consistia em 

relatórios extras de saídas de 

campo ou textos lidos, 

trabalhos finais de pesquisa ou 

de área pratica com 

apresentação e também exame 

final.

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

Bom o processo de escolha foi 

feito juntamente com a 

coordenadora do curso e juntos 

demos uma olhada no PPC do 

curso e no histórico escolar 

para vermos quais matérias já 

foram feitas quais faltavam e 

quais poderiam cova lidar. Com 

as matérias escolhidas a 

coordenadora as enviou para a 

universidade anfitriã e foi só 

esperar o processo ser aceito.

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

A recepção que eu tive das 

pessoas que moravam la foi 

muito boa e gratificante são 

pessoas que querem que você se 

sinta como se estivesse em 

casa, primeiro antes de iniciar 

as classes fiquei na casa de um 

amigo que vive por la e posso 

dizer que eles são pessoas 

muito boas e que querem que 



p g

bolsa ofertada pela 

universidade me mantive com ela 

até o final da estadia.

você se sinta bem no País deles 

são pessoas que gostam de 

conversar e como estava em casa 

de família todos faziam o 

possível para a minha estadia 

ser podemos dizer perfeita. 

Depois disso a recepção que 

tivemos na universidade e com 

os colegas nativos foi sem 

dúvidas muito boa, a 

universidade fazia o que podia 

para ajudar oferecia cursos 

para aprender espanhol ou citas 

médicas se você precisa-se 

organizava passeios para que os 

estudantes tanto nativos quanto 

estrangeiros se conhecessem e 

houvesse uma integração. Os 

estudantes da universidade no 

que pudessem lhe ajudavam ainda 

mais com o espanhol lhe 

ensinavam ou davam conselhos de 

lugares que poderiam ou não ser 

bons para sair ou morar e a 

parte administrava da 

universidade sempre se mostrou 

presente respondendo os e-mail 

de dúvida a qualquer momento.

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

Bom fazer um intercâmbio para 

fora do País exige que a pessoa 

se adapte pois será o local 

onde ela ira passar 4 meses ou 

mais, se acostumar com a comida 

as pessoas e a cultura que o 

País tem. Toda pessoa quando 

mora sozinha passa por 

dificuldades ou tem dúvidas a 

todo momento, estar sempre 

preocupado com dinheiro se ela 

vai chegar para pagar o aluguel 

ou pagar sua comida os luxos la 

de vez em quando, as moedas 

podem te ajudar a pagar algo 

principalmente xerox ou um 

lanche então de mais valor 

outra dificuldade é a locomoção 

pois como se trata da segunda 

maior cidade você pega ônibus 

para tudo e acaba perdendo 

muito tempo ou simplesmente 

quando vai ao mercado compra de 

pouco em pouco pois não tem 

como carregar as compras até a 

casa, e táxis são caros, você 

acaba se tornando mais espertos 

e responsável pois sempre 

estará economizando e também 

pois tudo depende de você os 

país não estão mais para lhe 

ajudar, morar sozinho lhe 

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

Bom o impacto que esse 

intercambio teve em minha vida 

pessoal foi grande pois é algo 

que todos querem e já era um 

sonho para mim e foi questão do 

meu esforço para consegui-lo 

claro que é uma etapa muito 

grande da sua vida que é deixar 

sua família e amigos para morar 

em outros País onde nem mesmo é 

falado sua língua mais a 

felicidade e a ansiedade são 

maiores criando assim forças 

para seguir em frente com isso, 

tenho orgulho de mim mesmo a 

cada passo que dou em minha 

vida e em questão acadêmica 

esse intercambio não poderia 

vir em melhor hora para poder 

se aprofundar ainda mais no 

ramo da agricultura cujo amor e 

orgulho que tenho nessa 

profissão pois meus avos 

viveram disso despertando assim 

desde cedo meu interesse e que 

futuramente poderei exercer e 

partilhar de minhas 

experiencias na área 

profissional.



transforma em adulto. Como se 

trata de outro País 

dificilmente encontrará coisas 

que tem no Brasil 

principalmente em mercados e 

precisa inventar nessas horas 

algumas coisa porém quando acha 

algo semelhante ou mesmo o 

produto desejado é uma alegria. 

O cuidado nunca é demais ainda 

mais por estar em um local 

diferente e com outra linguá 

você sempre terá dúvida se a 

pessoa estrá te oferecendo um 

produto bom pois a maioria vê 

que você não é do País pois o 

sotaque é extremamente 

diferente e na maioria das 

vezes sempre se aproveitam 

dessa situação.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Obtive diversas experiências 

nesse tempo que estive na 

cidade de Medellín Colombia 

tanto em classes de aula com 

professores que se 

disponibilizavam para lhe ajuda 

sempre, que entendiam do 

assunto e faziam com que você 

espera-se ansioso para a 

próxima aula como também as 

amizades que você faz ao longo 

do intercambio que lhe 

motivavam a não desistir e 

seguir em frente eram como sua 

família sempre ajudando uns aos 

outros. Você conhece diferentes 

lugares pela cidade pois a 

muitos pontos de visitação como 

museus, universidades renomadas 

e lugares onde a muitas pessoas 

de diferentes que contam o 

porque estão ai seus sonhos e 

suas experiencias pelo mundo, 

sem contar que como a cidade é 

rodeada de montanhas são 

proporcionadas caminhadas por 

esses lugares. Bom só tenho a 

agradecer pela universidade por 

disponibilizar esses 

intercâmbios para os alunos 

pois com isso podem aprender 

muito com o que o País tem a 

oferecer e quem sabe 

futuramente na carreira 

profissional não estejamos 

trabalhando nesse mesmo País e 

quando olharmos para traz 

veremos que tudo começou com um 

simples intercambio mais que 

agregou muito em nossa vida.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Nacional de Colombia


