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Sim

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Se prepararem economicamente, 

para não perder a mobilidade 

por dificuldades materiais.

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

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Acho que deveria existir maior 

acompanhamento da instituição 

na vida dos estudantes de 

mobilidade, isso não me fez 

muita falta, porque já morei em 

mais de 5 lugares diferentes, 

trabalho desde 12 anos, não 

utilizo droga e tenho 28 anos, 

logo consigo me adaptar bem. 

Porém imagino que um estudante 

de 19 anos que nunca trabalhou, 

sem bolsa e longe de seus 

familiares podem passar por 

muitos problemas para se 

manter, principalmente em uma 

cidade grande e caótica. Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem,
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)

Gasto com alimentação foi 

baixo, porque a UFF possui um 

RU e a refeição completa custa 

R$ 0,75, o maior gasto foi com 

moradia e transporte público eu 

não usava, mas tinha que fazer 

largos trajetos de bicicleta.
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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

Muito parecido ao dá UNILA, 

porém com melhor estrutura, 

tendo em vista que existe 

monitores bem qualificados para 

todas as disciplinas que 

facilita muito no aprendizado 

extra classe. Sobre método de 

avaliação é muito parecido, com 

frequência minima de 75% nas 

aulas e duas ou três por 

semestre, onde o aluno não pode 

ficar com a média abaixo de 6

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

Meu caso é muito especifico, só 

faltavam duas disciplinas para 

me graduar e foram justamente 

as que escolhi  fazer aqui, fiz 

três relacionada as da UNILA 

para cumprir com a carga 

horária requerida pela UNILA.

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

Sou natural do Rio, logo me 

sentia em casa, assim que a 

recepção foi muito boa.

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

A principio existe uma grande 

dificuldade em conseguir entrar 

no ritmo da universidade local, 

mas a pior dificuldade é em se 

manter em outra cidade, ter que 

buscar trabalho e conseguir 

associar os dois sem prejudicar 

o estudo.

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

O impacto é muito positivo pelo 

simples fato de poder analisar 

o que outros cursos de economia 

estão estudando em centros 

importante a nível nacional e 

também pela troca de 

experiencia acadêmicas e 

praticas com estudantes e 

professores, penso que essa 

rede de contato que a 

mobilidade acadêmica 

proporciona ao estudante é 

fundamental para uma excelente 

formação.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Uma experiência agradável e 

complexa em uma Universidade 

muito diferente a UNILA, em 

diverso aspectos, desde 

tamanho, idade e localização e 

toda influencia dessas 

variáveis na vida dos 

universitários. Conhecer bem 

essa dinâmica me proporcionou 

um ganho de experiencias 

práticas e teóricas muito 

importante e foi muito bom 

viver em Niterói.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2019/1



Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UFF - Universidade Federal Fluminense


