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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Vão! Melhor experiencia! Tenham 

coragem e tambem muito jogo de 

cintura, porque não é nada 

facil estar fora daqui.

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;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

3

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

Seguro: 700 reais 

Aluguel: entre 450 mil e 700 

mil COP 

seguro da universidade: 25 mil 

COP 

Alimentação: ate 300 mil COP 

transporte: eu tentava nao 

andar de transmilenio, porque é 

horrivel.

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

Aulas super puxadas com muitas 

formas de avaliação e muitas 

leituras (em artes e humanas)
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Como foi o processo de escolha de disciplinas e
matrícula na instituição anfitriã? há alguma
tutoria para isso?

O lado bom da UNAL era a 

liberdade dos intercambistas de 

escolherem as matérias de 

outros cursos. Eu só precisava 

conversar com os professores e 

pegar suas assinaturas, e não 

tive problemas com esse 

processo. Houve uma matéria que 

eu queria muito fazer porém 

estava lotada e eu não pude.

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

O orgão que recebe os 

intercambistas da UNAL é bem 

enrolado porem são muito 

amáveis. Os professores e 

colegas de curso são super 

receptivos, porem a 

universidade é bem grande e a 

dificuldade de conexão com as 

pessoas pode ser real.

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

tive todo tipo de dificuldade 

financeira, por não ter tanto 

dinheiro, achar um lugar arato 

para morar pero da universidade 

era muito dificil. Mas conheci 

pessoas que me ajudaram pelo 

caminho. A cidade é sim 

perigosa, mas não mais do uma 

cidade brasileira. As pessoas 

são assaltadas todo o tempo, 

minha casa foi assaltada. Mas 

eu não fui. Os professores são 

bem severos e rigorosos, porém 

nada de outro mundo. É 

necessário estar preparada.

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

O impacto em mim foi enorme, 

vindo em boa hora, o 

intercambio me mudou 

intensamente. Mais do que 

crescimento acadêmico, eu pude 

me experienciar viver em um 

lugar novo, desafiador e cheio 

de novidades. A cidade é 

grande, o tempo é muito frio e 

chuvoso (primeiro semestre).

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Conheci novas culturas e novas 

pessoas, gente de muitos 

lugares do mundo. Pude viajar e 

conhecer culturas diversas 

dentro da Colômbia que me 

possibilitaram expandir os 

horizontes e meu repertorio 

cultural. Viver em Bogotá me 

possibilitou aperfeiçoar o 

espanhol, estudar coisas novas 

e viver a experiencia de uma 

universidade gigante.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019.1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UNAL - Universidad Nacional de Colombia


