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nacd.conceicao.2016@aluno.unila.edu.br

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?

preparem o psicologico e 

pesquisem bastante sobre o 

lugar de destino

Caso tenha marcado a opção "sim, otro tipo de
bolsa", por favor descreva qual bolsa e como foi o
processo para consegui-la

bracol/bramex

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, outro tipo de Bolsa;

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

Passagem foi por minha conta e 

seguro saúde també, visto não 

houve necessidade e moradia e 

alimentação fui contemplada 

pela beca

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

Muito bom, o que me chamou a 

atenção é que conseguem ter o 

compromisso de trabalho 
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coletivo sem brigas e batalhas 

de ego, o que é algo 

extremamente diferente do 

cenário UNILA.

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

Fiz um plano de ensino anterior 

a minha chegada buscando 

equivalencia nas disciplinas 

para assim valida las aqui na 

UNILA

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

Excelente

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

Formulação de plano de estudos 

e orientações previas sobre as 

politicas da universidade 

destino.

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

Mudança total de perspectivas, 

hábitos, impressões, grande 

aprendizado e excelente 

vivência.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

A experiência na ITSON foi 

incrivel pois a universidade é 

muito bem estruturada e conta 

com um corpo docente excelente 

e com uma metodologia dinamica 

e de alta qualidade.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

ITSON


