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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Assegurem-se a respeito do 

custo de vida na respectiva 

cidade da mobilidade..

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

ANDIFES

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)

Passagem 1000 Moradia 350 

Alimentação RU 70 reais mensaia

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

Os professores da Unilab 

possuem muito mais didática, as 

aulas fluem muito mais. E 

existe a sensação de maior 

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

Houve uma consulta prévia com 

os coordenadores tanto da UNila 

quanto da Unilab.

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

A recepção foi incrível e as 

pessoas maravilhosas . 

Admistrativamente os setores da 

Unilab são mais humanizadores 

que os da unila.

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

A princípio o maior desafio foi 

compreender os próprios 

brasileiros ... O nordeste de 

nossas cabeças é uma invenção. 

Fascinante descobrir nossas 

limitações.. e se premitir a 

ampliar o conhecimento

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

Academicamente a mobilidade me 

equipou de novas epstemologias 

para o desenvolvimento das 

pesquisas. A nível pessoal me 

possibilitou a novos encontros 

que agregaram em minha vida.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

A mobilidade para a Unilab 

possibilitou o contato com 

outros povos dos países 

lusófonos, umaexperiência 

incrível.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
CEARÁ, REDENÇÃO

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UNILAB


