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Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?
Revisar sempre o banco
correspondente para evitar
transtornos além de conversar
com as pessoas locais referente
as violências urbanas

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
Você recebeu algum apoio economico durante sua
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o mobilidade?
processo para consegui-la
Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;, Sim, outro tipo de Bolsa;
Apoio financeiro, recebi 3.000
que possibilitou a retirada dos
Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem,
documentos necessários e o
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)
pagamento do seguro.
Fui para o intercâmbio por vias
terrestres que durou
aproximadamente 7 dias para
minha chegada no Peru, paguei
um valor relativamente barato
em relação a viagem aérea,
entorno de 900 reais, seguro
contratada por uma empresa
Paraguai que custou 500 reais e
moradia eu Fiquei em uma
moradia solidária em Limana

casa de familiares de uma amiga
da Unila, alimentação contei
com um restaurante
universitário.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?
3

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
conte-nos o que chamous sua atenção
Um sistema excelente,
infraestrutura boa, avaliação
tradicionais todavia em alguns
casos como disciplinas
específicas que trazia consigo
metodologias inovadoras.

Como foi o processo de escolha de disciplinas e
matrícula na instituição anfitriã? há alguma
tutoria para isso?
A coordenação do meu instinto
possibilitou a matrícula e
informações necessárias. A Ogri
órgão de relações
internacionais da instituição
foi fundamental para os
esclarecimentos e dúvidas
frequentes. Não há tutorial.

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as
dificuldades e dúvidas enfrentadas
As dificuldades financeiras no
período da mobilidade foi um
acontecimento recorrente, sofri
uma série de acontecimentos que
dificultou a minha relação mais
tranquila, sendo elas dois
assaltos e a perca de todos os
meus pertences instrumentais
como notebook, câmera e todos
os objetos de valor.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade
A mobilidade possibilitou o
conhecimento cultural e uma
perspectiva urbana sobre a
região de Lima - Peru, tive
contato com profissionais
urbanistas além da
possibilidade de desenvolver
trabalhos de campo dentro do

Como foi a receptividade da comunidade
universitária (estudantes nativos, professores,
pessoal administrativo) e dos habitantes locais?
Um choque cultural foi meu
primeiro contato a relação que
os estudantes nativos tem com o
estrangeiro foi uma relação
nova e de receio, todavia que
com o tempo foi modificada. Os
professores foram fundamentais
para meu desenvolvimento e
consolidação na universidade
nesse período.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade
em sua vida acadêmica, pessoal e/ou profissional?
O desenvolvimento acadêmico é
inquestionável uma vez que a
experiência do intercâmbio
possibilitou o desenvolvimento
de um espanhol fluente. O
contato com outras metodologias
contribuiu para o
desenvolvimento de uma nova
relação com a acadêmia além da
mobilidade ter me proporcionado
um ótimo desenvolvimento
pessoal e experiências boas e
ruins que levarei para minha
vida.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019/1
Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Peru, graças ao intercâmbio se
foi possível desenvolver um
trabalhado acadêmico que
posteriormente foi publicado e
aceito pela biblioteca nacional
de Lima uma bitácora
etnográfica.

