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Sim

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Se atentar aos mínimos 

detalhes, se preparar com 

antecedência, buscar fazer 

intercambio para um destino 

onde já conheça alguém.

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?

Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Acho importante que a 

universidade (UNILA) faça um 

manual/cartilha de orientações 

prévias para os alunos que vão 

em mobilidade. Com dicas e 

orientações básicas, ex. "Como 

posso sacar dinheiro no 

exterior", "Que números 

emergências posso ligar no país 

(policia, ambulância, etc)" 

entre outras informações. 

Também acho importante que se 

faça uma reunião entre os 

alunos que já foram de 

intercambio para essa 

universidade e os alunos que 

participarão.

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

Passagem: Em torno de 1.300 

reais (somente um trajeto) 

Seguro: Em torno de 900 reias 

Moradia: 400 reais  

Transporte: 120 

alimentação: 150

Relatório de Avaliação de Mobilidade -
Comprovante de Preenchimento



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

As matérias escolhidas tinham 

carga horária bem vasta, tive 

bastante saídas de campo. As 

aulas eram bem práticas e a 

maioria era um preparo ou uma 

reflexão sobre as saídas de 

campo.

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

Montei meu plano de estudos 

juntamente com a coordenadora 

do meu curso, levei até ela as 

matérias que eu tinha interesse 

e vimos quais delas poderiam 

ser validadas.

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

Maravilhoso, todos muito 

receptivos e atentos.

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

Minha primeira dificuldade foi 

com relação a retirada de 

dinheiro. Não fui orientado 

como poderia tirar dinheiro em 

outros país, como eu era 

navegante de primeira viagem 

acabei tendo dificuldades com 

esses trâmites. A questão do 

contato com a universidade no 

inicio e locação para moradia 

também foram um pouco difíceis.

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

Fui extremamente impactado em 

todos os âmbitos da minha vida. 

Pela troca de informações, 

contato com uma nova cultura, 

novas comidas, novas formas de 

estudar determinados assuntos. 

O contato com os docentes e 

discentes da universidade me 

fez ver a minha área de atuação 

com outros olhares, as aulas 

praticas e visitas de campo me 

ajudaram a ampliar e fortalecer 

meus conhecimentos sobre o 

desenvolvimento rural. Na vida 

profissional e pessoal cresci 

aprendendo com as diferenças e 

oportunidades.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Um experiência única de trocas 

de conhecimentos e aprendizados 

acadêmicos.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018/1

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad Nacional De Colombia


