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Evento
Relatório de Avaliação de Mobilidade - OUT

Número
190322165956346

Inscrito
Sexta, 22 de Março de 2019, 16:59

Emissão deste Comprovante
Sexta, 22 de Março de 2019, 17:00

Identidade
503447560

Nome Completo
Laila Dafni Laurentino dos Santos

E-mail
laila.santos550@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?

Minha dica é pesquisar muito mesmo 
e sempre fazer contato e procurar 
saber da experiências de outros 
alunos que passaram pela 
experiência.

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?

Não

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

Como a Universidade não fornece 
bolsa, os gastos foram altos e 
honestamente os meses que passei 
lá foram enfrentando algumas 
dificuldades financeiras e sem 
muitos confortos. Antes de sair do 
Brasil foram gastos R$ 4865,00 
Incluindo passagem de Ida e Volta, 
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Seguro de saúde e vida 
obrigatórios, Passaporte (eu não 
tinha) e Visto. Como no semestre 
em que fui para a mobilidade foi 
marcado por muitas incertezas 
politicas e etc. a cotação estava 
muito maior do que quando fui 
aprovada no edital em Maio de 
2018. A média do meu orçamento 
mensal era de 350 euros, o que 
aproximadamente dava R$1700. 
Devemos levar em consideração de 
1700$ é mais que o dobro do meu 
orçamento mensal aqui em Foz do 
Iguaçu e que 350 euros é menos da 
metade do salário minimo na 
Espanha. No total foram 
aproximadamente 13 mil reais.

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

4

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

O que mais me chamou a atenção foi 
um método de avaliação contínua, 
que levava em consideração as 
atividades feitas durante as aulas 
de "práticas".

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

Não sei se posso chamar de tutoria 
o processo pelo qual passei. Na 
Universidade de Vigo, para de 
efetuar a matéria é necessário que 
o formulário contendo as 
disciplinas seja autorizado pelo 
que podemos chamar "coordenador", 
e nesse momento ele repassa todas 
as nossas escolhas e confere as 
disciplinas.

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

Me pareceu que os processos de 
recebimento de intercambistas não 
é algo incomum na Universidade de 
Vigo, todos os processos ocorreram 
com facilidade. Talvez valha a 
pena mencionar uma certa falta de 
padronização nos processos, mas em 
relação ao tempo de resposta e a 
possiveis dúvidas, o acolhimento 
foi bom. O mesmo pode se dizer 
pelos professores, a maioria das 
minhas turmas contam com uma 
quantidade expressiva de alunos 
intercambistas, então não houve 
muito estranhamento. Infelizmente 
o mesmo não pode ser dito pelos 
estudantes nativos. Foi de comum 
acordo entre a comunidade de 
intercambistas que de fato há uma 
dificuldade de ser formar laços 
com os estudantes naativos, que 
não há uma abertura. Claro, sempre 
importante não generalizar.
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Fale sobre o processo de mobilidade, quais
as dificuldades e dúvidas enfrentadas

Considero que o processo de 
mobilidades desde a inscrição até 
o momento atual, de vlidação das 
matérias, satisfatório. Os 
processos foram bem esclarecidos e 
a PROINT responsível.

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

Sinto que na minha vida pessoal, 
as dificuldades tiveram mais 
impacto a medida que se tornam 
aprendizados e possibilitaram um 
melhor autoconhecimento. No âmbito 
da vida profissional, a habilidade 
de ter feito uma imersão na língua 
espanhola é o ponto mais positivo. 
Acadêmicamente, como curso 
Administração Pública a mobilidade 
me proporcionaou estudar e 
entender outras realidades e 
formas de organização do Estado de 
perto.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Sinto uma dificuldade em resumir 
os 5 meses em que estive fora 
fazendo Mobilidade. Para além dos 
desafios da lingua, das 
metodologias das minhas 
disciplinas em uma universidade 
diferente da minha, que possuí 
outras características e um 
cultura universitária diferente da 
que estava acostumada na Unila. 
Incuo nas minhas experiências a 
oportunidade de conhecer outras 
pessoas de diversos lugares, assim 
como a oportunidade de ter 
conhecido diversos países em um 
continente totalmente diferente.

Quando realizou sua mobilidade
acadêmica?

2018/2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidade de Vigo


