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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Aproveite o máximo essa 

experiência incrível!!!

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Procurem bastante um bom lugar 

para morar. Sugiro perto da 

UNAM pois Ciudad de México é 

bem caótica. Pegar transporte 

público todos os dias pode ser 

bastante complicado. Cuidado 

com os contratos e tente 

acertar as condições na entrada 

do local que vá morar. Não 

deixe para depois. Mesmo com a 

dificuldade de se expressar na 

lingua, tente esse esforço.

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 paga
pela UNILA;

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

Passagem: 2000 reais 

Seguro Saúde: 400 reais  

Visto: não tive custo 

Moradia: 750 reais (incluso 

água, luz, internet, gás e 

condomínio) 

Alimentação: variava entre 500 

a 750 reais ao mês 

Custo de vida no México é muito 

mais barato que em relação ao 

Brasil. O dinheiro que me 

sobrava eu o usava para viajar 

e conseguia fazê-lo 
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tranquilamente, pois para essa 

atividade os gastos eram bem 

baixos

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

3

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

Bastante tradicional. Maioria 

das aulas são em sala de aula. 

Algumas tive no laboratório de 

Realidad Social, outras foram 

dispensadas para irmos em 

palestras. Todas as minhas 

avaliações foram trabalhos, não 

tive nenhuma prova.  

Como a proposta de ensino na 

Unila é inovadora, senti 

bastante saudade das formas 

como aprendemos, já que lá é 

uma proposta de univerdade 

tradicional.

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

Todos foram feitas na 

secretaria. Não existia uma 

plataforma virtual que 

poderíamos fazê-la. As aulas do 

semestre poderiam ser vistas no 

site da instituição, porém a 

matrícula somente na 

secretaria. Não houve nenhuma 

tutoria.

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

Houve uma grande conferência 

com todos os estudantes 

estrangeiros e depois uma só 

com os estudantes da Facultad 

de Políticas.  A maioria dos 

estudantes da UNAM não foram 

tão receptivos. Me pareceu que 

a questão de sempre terem 

estudantes de outros países na 

instituição faz com que a nossa 

chegada não seja tão 

significativa. Claro que fiz 

grandes amizades com vários, 

porém, precisou estarmos juntos 

em projetos, visitas etc para 

que isso aconteça. Os 

professores que tive aula foram 

excelentes. Apenas um deles que 

não gostei no método de ensino 

e faltava muito nas aulas e os 

monitores que tinham que dar as 

aulas. Isso me fez desistir da 

disciplina, já que o professor 

não parecia cumprir com suas 

responsabilidades. Sobre o 

corpo admistrativo, não tive 

muitas dificuldades e nem 

aproximações. Porém, estavam 

envoltos de burocracias e isso 

dificultava vários processos 

das quais precisavamos. E os 

mexicanos, em um geral, são 

fascinantes. Gostei muito de 

conhecer seu país e pretendo 

voltar na pós-graduação.



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

As maiores dificuldades 

enfrentadas foram em relação ao 

idioma, depois com a comida e a 

forma como eles se relacionam, 

algo bem distinto do Brasil. As 

maiores dúvidas foram em 

relação com os horários da 

universidade e as formas de se 

relacionar com as disciplinas, 

professores, estudantes etc. No 

âmbito fora da universidade, o 

tempo foi o melhor 

condicionante para se acostumar 

com o país.

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

Enorme. Lá consegui contatos 

que possam me ajudar com a pós-

graduação, consegui estudar 

temas relacionados a minha 

pesquisa e conhecer os 

pesquisadores desta area 

específica. E pessoalmente, foi 

a melhor experiência que tive 

na vida, até então.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Das mais variadas possíveis. 

Desde de viajar por pelo menos 

oito estados no México, 

conhecer as cidades praianas e 

da serra, ir em vários museus, 

conhecer a culinária local e 

treinar o espanhol com as mais 

variadas expressões utilizadas 

no México.  

Academicamente, entender os 

tópicos estudados da região foi 

algo super interessante. E 

conhecer os pesquisadores da 

minha area de estudos foi ótimo 

para poder me especializar.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Univerdidad Nacional Autónoma de México -
UNAM


