
Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
190310195825389

Inscrito
Domingo, 10 de Março de 2019, 19:58

Emissão deste Comprovante
Quinta, 18 de Abril de 2019, 17:15

Identidade
G2346260

Nome Completo
Nietzsche Merlin Nestor

E-mail
nietzschino94@gmail.com

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

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Antes de viajar , procurar 

alguém da universidade pela 

internet para pedir ajudar, 

eles são muito queridos .

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)

Comprei um seguro de viagem num 

site de internet , a 

universidade não me pediu o 

seguro em nenhum momento , mais 

sempre bom fazer o seguro , 

ninguém sabe quando as coisas 

acontecem.

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

Foi muito aberto , as aulas ali 

são mais ou menos 2 a 3 horas 

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

Eu teve que fazer algumas 

mudança de disciplina , porque 

a maioria estavam no mesmo 

horário .

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

Foi muito boa , eu morei um 

pouco longe da universidade . 

Mas eles sempre estão lá para 

ajuda-me durante meu tempo ali.

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

O processo foi muito fácil , eu 

fiz parte das 5 pessoas com 

maior nota .

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

Eu me sinto mais confortável 

agora na hora de fala sobre 

alguma coisa , depois que eu 

voltei no Brasil. Faz tempo que 

não tinha viajar por outro lado 

.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Foi muito impressionante, A 

minha maior motivação foi fazer 

amigos de vários países.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade de Guadalajara


