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Endereço de e-mail *

Nome completo

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?



O país é de um todo muito acolhedor, a experiencia com o espanhol e a certeza de que 
agora ao menos falar com hispanohablantes não é tão assutadora. O Uruguai é o país mais 
caro da América Latina e viver em sua capital me fez passar por inúmeros perrengues em 
relacão a dinheiro, tanto que tive que optar pela modalidade (Worldpackers) onde cambiava 
minha força de trabalho por moradia, esse foi um dos meus trabalhos mais estressantes, 
mas também grati�cante,  a prática da lingua nativa se fez mais presente e o inglês tinha 
que sair de algum jeito, conheci pessoas do mundo todo e me apaixonei por elas e suas 
experiências.  A Udelar é dividida em faculdades e eu tive o prazer de conhecer a grande 
maioria, porém acabei passando meu semestre na que tinha os estudantes e professores 
mais fechados e menos convidativos ao convivio, essa foi minha maior di�culdade não ser 
aceita na universidade como estava esperando o que acarretaram alguns problemas de 
cunho emocional que em realidade já existem, mas se mantinham escondidos, 
infelizmente tive que conviver com minha ansiedade e tristeza constantes, porém não me 
deixei abalar nos outros campos (é claro depois de um mês de choros constantes).  
Em resumo mesmo sendo um país tão similar foi como uma experiência de choque em 
minhas convicções académicas e de vida.

Teve de forma geral um impacto positivo.

A primeira di�culdade foi chegar a universidade e as matérias elegidas não existirem e que 
ninguém sabia que meu plano de ensino havia sido aprovado :(, inúmeros problemas 
acarretados por isso e a falta de grana que me �zeram ter que morar em um hostel 
(experiência interessante como já lhes relatei), porém durante 3 meses acabei sendo 
superexplorada pela ilegalidade chegando a trabalhar 55 h por semana.

Do povo local a receptividade é muito boa por haver uma quantidade imensa de brasileiros 
no país, porém alguns comentarios me soaram um tanto xenofobicos, quanto a 
comunidade universitária eu me sentia excluida e como uma extraterrestre para eles. 

Relate as experiências que teve

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?



Extremamente di�cil, não há nenhuma tutoria.

As aulas são em sala e são divididas em práticas e teóricas;
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O Uruguai é muito caro, mas as passagens são relativamente baratas. Eu escolhi um 
seguro saúde que não cobria absolutamente nada, então o preço foi reduzido, porém houve 
inconvenientes porque realmente não cobria nada. 
Moradia sai em média 8 mil pesos que são aproxidamente 900 reais, para alguém como eu 
é extremamente caro e a alimentação é absurdamente cara. 
Resumindo, mesmo com todo o auxilio eu literalmente passei fome.

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)?

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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



Não ter medo de sofrer. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões

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

Adicione o seu histórico
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