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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Os intercambistas de todas as 

universidades brasileiras que 

têm vínculo com a UNCuyo 

recebem bolsa da instituição, 

COM EXCEÇÃO DA UNILA. É 

possível rever este caso?

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Ter em consideração que lá, 

vive-se com no mínimo mil reais 

mensais. Não menos. 

Faz muito calor no verão, mas 

no inverno (junho a agosto) as 

temperaturas chegam a 8 graus 

negativos. 

PARA QUEM FARÁ UM INTERC MBIO 

DE APENAS 1 SEMESTRE, NÃO É 

NECESSÁRIO APOSTILAR O 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

PENAIS BRASILEIRO (este 

processo custa 100 reais no 

Brasil). DA MESMA MANEIRA, A 

APOSTILA É FEITA GRATUITAMENTE 

EM QUALQUER CONSULADO 

BRASILEIRO. EM MENDOZA TEM UM 

CONSULADO NO CENTRO DA CIDADE.

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, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;, Sim, bolsa de programa
de mobilidade paga pela UNILA;

Relatório de Avaliação de Mobilidade -
Comprovante de Preenchimento



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

A Argentina é um país 

extremamente caro para quem tem 

apenas 600 reais ao mês, pois 

isso é basicamente o aluguel de 

um quarto compartilhado entra 3 

ou 4 pessoas. A comida lá varia 

de duas a três vezes mais que o 

valor no Brasil. (O salário 

mínimo argentino é 

aproximadamente 2.500 reais). A 

passagem aérea não foi cara, 

pois fiz uma viagem nacional 

(de Puerto Iguazú a Mendoza) 

com uma companhia aérea de 

baixo custo. O seguro saúde me 

custou 800 reais (com uma 

empresa paraguaia que contrata 

um serviço estadunidense). O 

visto estudantil aumentou 

absurdamente em junho deste 

ano: de 600 pesos passou a 

3.000 pesos. 

Em relação a gastos com saúde 

na Argentina, quase não tive. O 

serviço de saúde pública lá é 

excelente e pude aceder a 

muitos benefícios.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

2

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

As aulas são presenciais (assim 

como na UNILA), contudo, não se 

leva em conta a presença do 

aluno. Um ponto desmedidamente 

negativo é o sistema de 

avaliação, pois o mesmo sistema 

avaliativo dos alunos regulares 

da universidade é dado para os 

intercambistas. (Além das 

provas e trabalhos ao longo e 

ao final de cada matéria, há um 

período de inscrição para uma 

prova oral, presencial e 

individual de cada aluno. Nesta 

prova, este deverá dissertar 

oralmente ou de maneira escrita 

todo o conteúdo da matéria 

frente ao professor, que por 

sua vez, intervém com 

perguntas. Para esta prova a 

parte, os alunos da 

universidade se preparam meses, 

pois não é obrigatório fazê-la 

na finalização da disciplina. 

Porém, nós, intercambistas, 

temos que fazer estas provas de 

todas as matérias que fizemos 

já no término do semestre na 

mesma semana. Não há tempo de 

preparo, tanto que comumente, 

apenas intercambistas fazem 

essas provas neste período, 

pois tão têm outra opção. Os 

alunos da universidade se 

preparam por mais tempo 

enquanto a os intercambistas 

não têm outra saída. É injusto, 

neste caso, o sistema 

avaliativo deles). Outras 

universidades da Argentina, 

como a Nacional de Córdoba, 

excluiu essa prova para os 

intercambistas, por exemplo. 

Nela, já com os trabalhos e 

avaliações durante o semestre o 

aluno finaliza a matéria.

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

É esperado que o tutor 

designado a cada aluno o ajude 

com a escolha das disciplinas 

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

Em geral, a receptividade tanto 

da cidade, como da comunidade 

acadêmica foi além do esperado. 



(realizada presencialmente em 

determinado prazo).

A universidade, inclusive, 

designa um tutor (estudante do 

curso correspondente) a cada 

aluno para ajudar no seu dia-a-

dia (com questões pessoais, 

acadêmicas, burocráticas 

urbanas, etc.). Com isso, 

estamos sempre reparados por 

alguém experiente (na cidade e 

instituição).

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

Tive um intercâmbio, em 

realidade, muito limitado 

comparando com outros discentes 

da categoria. Outros 

intercambistas, por exemplo, 

não tiveram problemas para 

comprar material de estudo ou 

para fazer passeios (culturais 

e educacionais), ou até mesmo 

para pagar o transporte urbano 

diário. Descobri que a maioria 

deles (provindos de diversos 

países, inclusive do Brasil) 

tinham auxílio financeiro da 

universidade de destino 

(UNCuyo), ao passo que, eu era 

uma das poucas que não foi 

contemplada com essa bolsa. Com 

o subsídio financeiro que dá a 

UNILA, eu pude pagar o aluguel 

e o transporte diário para a 

universidade (ressalto que na 

tentativa de encontrar o lugar 

mais barato possível, aluguei, 

desavisadamente, um quarto 

compartilhado com um homem de 

39 anos que por sua vez, não 

era estudante). Comida e 

materiais para as aulas viraram 

luxo nesse período de 

mobilidade. Eu não comprei os 

materiais que precisava, e por 

isso, não tive o desempenho que 

poderia ter com as matérias 

cursadas. Minha alimentação era 

extremamente limitada (pois os 

valores lá, chegam a atingir 

mais que o dobro dos valores do 

Brasil no setor alimentício). 

Logo, posso afirmar que tive 

uma experiência acadêmica muito 

defasada no intercâmbio. Lembro 

que se a UNILA, assim como 

todas as outras universidades 

brasileiras representadas ali, 

também tivesse o mesmo convênio 

que  tais univ. têm, a 

qualidade do intercâmbio seria 

boa ou ótima. 

Infelizmente, não estar no país 

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

Houve uma ampliação do meu 

paradigma acadêmico, pessoal e 

profissional. Ao aprender e 

vivenciar novas coisas, os 

planos futuros mudam e começa-

se a pensar em novos caminhos e 

possibilidades.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

À parte de conhecer novas 

pessoas (identidades), lugares 

e culturas; eu também tive 

acesso a novos costumes 

acadêmicos, novas maneiras de 

ensino-aprendizagem, novas 

ideias e também diferentes 

materiais de trabalho. Deixo 

claro que, tudo foi 

extremamente limitado (por 

questões financeiras), contudo, 

viver em outro país por cinco 

meses realmente me trouxe novas 

e diferentes experiências.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/01

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Nacional de Cuyo



desejado para a mobilidade, não 

poder sobreviver 

financeiramente neste, e 

enfrentar sérios problemas com 

a academia fizeram meu 

intercâmbio não valer tanto a 

pena. 

Obs: Minha primeira opção para 

intercâmbio era na UNAM, MX.


