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Questionário sobre intercâmbio 

Nome do Aluno: Raquel Santos Souza

Universidade Destino: Universidad Del Cauca – Colombia 

Duração da Mobilidade: 5 meses 

1)  Quais  os  gastos  em  reais  durante  o  intercâmbio?  Quais  as  dicas  para
economizar? Gastei com passagem, visto, autorização em imigração 3 mil, hospedagem-
alimentação em torno de 1mil, porque a taxa de cambio e saque para extrangeiro é muito
alta. Para economizar creio que deva antes de viajar procurar apoio de hospedagem com
quem já mora, acredito que saia mais barato, que alugar desde aqui. Procurar amigos que
possam te receber na respectiva cidad, ou até que você se aloje. Comida, até estiver
economicamente  estavel  neste  novo pais,  evitar  despesas extras  com restaurantes  e
saidas. 

2) Quais as opções de hospedagem ? Quanto custam? Como consegui-las? Qual a
qualidade da hospedagem?  Você pode procurar alguém da própria universidad, ou o
setor de mobilidad da universidade em questão e certificar-se da existencia de residencias
estudantis, caso não pedir-les informações sobre hospedagens. A hospedagem tava em
torno de 300-400 reais. 

3) Como você obteve seu seguro-saúde? Quanto pagou? 
Tenho conta no Banco do Bradesco, fiz o plano mais economico de 17 reais mensais. 
Mas não é o  melhor plano, mas o plano foi aceito na universidade em questao

4) Como lidou com a questão linguística durante o intercâmbio? Frequentou algum
curso na instituição?
Não tive maiores problemas com a comunicação. A cidade não tinha um acento muito
dificil de se compreender, e nem muitas palavras coloquiais. Foi muito tranquilo. Apenas
com o español ministrado no curso consegui me virar tranquilamente. 

5) Como são as condições climáticas no país estrangeiro?
A cidade de Popayán, tem um clima muito tranquilo, nada em excesso. Calor e frio numa
media suportavel. Apenas enfrentava dificuldades para viajar, que por conta da altitude do
pais, sempre me sentia enjoada, e passava muito mal. 

6) Quais  as sugestões de atividades culturais,  de viagens e de lazer  em geral?
Quais os custos? A pessoa que vai a Popayan precisa visitar os resguardos indigenas
de Huila como (Silvia), San Augustin, INZa, e tive a oportunidade de conhecer Conhecer
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dois departamentos Cartagena e Bolivar. Silvia seria a opção mais economica, mas se o
estudante tiver apenas o auxilio das bolsas como é meu caso, terá que depender de
outras fontes, eu fui bolsista de Extenção então tinha um valor, e as viagens a Cartagena
e Bolivar coincidiram com o tema do meu TCC, então consegui apoio. 

7)  Como  é  a  receptividade  da  comunidade  universitária  (estudantes  nativos,
professores, pessoal administrativo), dos outros estudantes estrangeiros e do povo
do local?  Fui  bem recebida, entretanto economicamente nunca se preocuparam.  No
começo  sentia  uma  certa  indiferença  do  pessoal  no  adminsitrativo,  depois  tive  a
oportunidade de conhece-los melhor,. 

8) Como é o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição anfitriã?
Há alguma tutoria para isso? Do Brasil para a universidad em questão precisa ser de
acordo com as suas pendencias academicas, mas chegando lá, é possível se matricular
em disciplinas que estejam sendo oferecidas do mesmo curso, contanto que as mesmas
não tenham prés-requisitos.

9) Como é o sistema de ensino na instituição estrangeira (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)? Na realidad não recomendaria a cidade para quem deseja
avançar em discussões decoloniais ou mesmo em qualquer ambito. A universidade assim
como a cidade é extremamente conservadora. Achei muito dificil, espera poder avançar
em algumas discussões, encontrar debates e questões interessantes.. e não foi assim. 

10) Acrescente fotos e vídeos

 Silvia 
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San Augustin 

Cartagena 

vulcan Purace


	Questionário sobre intercâmbio

