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

Antipática por parte dos 

estudantes, que não são 

receptivos com latinos e 

mestiços. A universidade possui 

um sistema de inscrições um 

pouco difícil, onde voce pode 

se inscrever em duas 

disciplinas no mesmo horário, 

então atenção com o cronograma. 

Os professores são muito 

receptivos e os técnicos estão 

sempre a disposição e auxiliam 

bastante em relação as dúvidas 

e necessidades. Os habitantes 

de Vigo em geral são 

preconceituosos, tradicionais e 

facistas. Existe uma nova 

geração, militante muito 

engajada, então deve-se unir-se 

aos seus interesses de 

ativismos para que se encontre 

pessoas legais e bacanas, os 

galegos possuem uma grande 

simpatia por brasileiros e uma 

forte atração (ou até mesmo 

fetiche) pelo português do 

Brasil, isso abrirá muitas 

portas para amizades e ajudará 

a superar as dificuldades. Em 

Vigo não existe "hostals" então 

se voce quiser acione o 
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"couchsurfing" para suas duas 

primeiras semanas pois funciona 

muitíssimo bem.  

A disciplina de Litetura e 

Género na Galiza é muito bacana 

com uma ótima metodologia. A 

profa. Teresa Bermudes possui 

grande conhecimento em 

literatura e gênero e conhece 

muito da cultura brasileira, 

uma ótima experiência que 

contribuiu profundamente para 

meu intercâmbio. A disciplina 

de Tradução e Servizos 

Culturais PT-ESP foi de grande 

importância pois permitiu que 

eu conhece-se um pouco da 

cultura portuguesa e das 

ferramentas de tradução, o 

prof. Xoán Garrido é um 

excelente educador na qual 

busca incentivar a pesquisa 

autoral e os processos 

individuais de cada estudante, 

possui grande conhecimento na 

cultura brasileira e busca 

facilitar as dificuldades do 

processo educacional sempre 

atento aos problemas de 

tradução que se pode encontrar 

num trabalho. A disciplina de 

Imagem e Estética, com a prof. 

Carmen Becerra é muito 

interessante tanto para alunos 

de cinema como de literatura, 

as aulas apresentam uma 

verdadeira revisão geral da 

história do cinema mundial e a 

sua metodologia é muito eficaz. 

A disciplina de Arte y Espazo 

Social é uma disciplina que 

envolve o artista em diversas 

produções durante todo o curso, 

a profa. Nati Bermejo possui 

muito conhecimento da cena 

contemporânea e busca construir 

e instigar criações artísticas 

ousadas e fora do comum.

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

Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Não fique exposto a neblina, 

não coma enlatados. Busque vôos 

para e desde Porto, existem 

passagens para toda europaa 

partir de 10euros. Atenção ao 

comprar passagens de trem, pois 

nem sempre vale a pena. Visite 

no centro histórico "A Revolta 

do Berbês" uma associação 

colaborativa que funciona como 

taberna, é onde se publicou o 

primeiro livro de uma mulher na 



Galizia (Rosalia de Castro) 

reduto de artistas e ativistas.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Alugue um quarto no Paseo del 

Alfonso XII, Casco Viejo ou 

Arenal, pois as atividades 

culturais, bares e lugares de 

lazer estão no Casco Viejo.

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

Bolsa UNICA, mobilidade UNILA 

(R$2.500), que cobriu o custo 

de passagem aérea (ida).

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)

Caro. A UVIGO possui um sistema 

de seguro muito eficiente. A 

UVIGO cobra taxa de matrícula, 

um abuso dentro do marco de 

convênio, justificando ser do 

sistema educacional español, 

então deve-se prever 40 euros 

por semestre de taxas de 

matrícula, coisa que em outras 

universidades européias não 

existe.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

5

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

O sistema educacional da 

Espanha não é inclusivo, possui 

taxas altas para matrículas, as 

disciplinas são simultâneas, a 

universidade de Vigo recebe 

muitos alemães e japoneses, o 

que forma um movimento 

separatista entre os 

intercambistas em relação a 

latinos, negros e mestiços. A 

universidade possui uma ótima 

estrutura para esportes e por 

preço muito acessível pode-se 

fazer uma série de atividades 

(13 euros por mês). O curso de 

Bellas Artes é muito bacana, 

possui uma estrutura incrível e 

uma biblioteca maravilhosa, os 

alunos são receptivos e muito 

simpáticos.

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

O processo de escolha das 

disciplinas foi realizado a 

partir do interesse dos 

conteúdos e a relação com a 

carreira de Letras, Artes e 

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

O processo de mobilidade foi um 

pouco prejudicado por minha 

situação de saúde, na qual tive 

02 problemas médios/graves. 

As dúvidas em relação ao 

processo de mobilidade sempre 



Mediação Cultural. A tutoria na 

escolha das disciplinas pode 

ser realizada com o coordenador 

do curso, que em Filoloxia e 

Tradução foi extremamente 

simpático e solícito!

foram solucionadas tanto pela 

equipe técnica da UNILA quanto 

da UVIGO. 

A adaptação em Vigo foi rápida 

quanto a alojamento e 

transporte. As disciplinas 

ofertadas pela UVIGO foram 

aquem das expectativas, embora 

pude construir uma grade mais 

teórica baseada na carreira de 

letras-tradução. Acredito que a 

UVIGO é uma universidade muito 

tradicional em comparação com o 

espírito inovador da UNILA.

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

Produtivo, pois permitiu 

ampliar minha rede de contato 

com artistas de diversos 

países, promovendo a imagem 

institucional da UNILA e do 

ensino público brasileiro. 

Ampliou e contribuiu com a 

bibliografia para a produção de 

meu TCC. 

Acredito que o impacto desta 

mobilidade se dará com novas e 

possíveis parcerias de 

cooperação artística a partir 

das novas oportunidades que se 

começam a construir.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Participação no Festival 

Kerouac, festival de poesia que 

reuniu artistas de Ny, Esp, PT 

e Br. 

Participação como voluntário da 

UVIGO  na Feira de 

empreendedorismo Portugal-

Galizia. 

Participação no evento 

CURTUGAL, conferencia de 

negócios culturais de cultura e 

economia criativa entre 

Portugal e Galizia. 

Participação no Seminário de 

Teatro e Dramaturgia Portugal-

Galizia. 

Participação na Feira Literária 

de Textos Teatrais de Madrid. 

Entrevista para TCC com setores 

de mediação cultural dos Museus 

Reina Sofia, Matadero e Museo 

do Prado. 

Apresentação de seminário 

"Queer e a música brasileira 

contemporânea" para a 

disciplina "Literatura e Xénero 

na Galiza e Países Lusófonos.  

Apresentação de seminário 

"Democracia e história política 

do Brasil", disciplina 

"Tradução especializada em 

Servizos Culturais PT-ESP.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad de Vigo


