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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Ja falei todas as informações 

necessario, não tenho 

sugestões.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Fazer uma boa planificação 

sempre tentar entra em contato 

com alguém que esta lá para 

alugar um quarto deixe para 

você também aproveite, 

participar nas atividades 

culturais e acadêmica da 

Universidade, não pegar muitas 

matérias porque o cargo horário 

lá são muito, deixe um espaço 

para conhecer a cidade e os 

países vizinhos e não esquece 

de esta bem preparado 

economicamente falando porque 

lá é euro (1 euro=4,25 reais) 

Importante sempre pesquisar a 

saber onde ficar o consulado do 

seu país porque você não saber 

qual coisa que pode acontece.

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

Becas especial, por motivo de 

assalta que acontece comigo em 

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, outro tipo de Bolsa;

Relatório de Avaliação de Mobilidade -
Comprovante de Preenchimento



Madrid presentei a declaração 

que eu fiz na Policia da Cidade 

depois uma entrevista consegui-

la

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

Sobre o seguro é melhor para 

fazer na empresa da Universidad 

de Vgo, porque sempre mandou o 

link desta empresa para fazer 

ele no mesmo momento que mandou 

a carta de aceitação, sairá 

sempre mais barato. Pelo meu 

passagem paguei um pouco barato 

porque tenho visto americano, 

sair do São Paulo para Nova 

York e Nova York para Madrid 

sai bem barato para min., no 

caso contraio a dica é no 

deixar para fazer a reservação 

acima do tempo porque sairá 

muitíssimo caro. Tentar entra 

em contato com alguém de lá 

para lá reservar um quarto para 

você porque é sempre melhor a 

comida não é carro.

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

Os professores são muitas 

exigências, mas é bom. Porque a 

mais importante para eles você 

tem que saber entende as 

materiais se você não entende 

eles ficaram com muita 

curiosidade porque eles querem 

saber porque você não consegue 

entenderas, as salas das aulas 

são muito confortáveis. Cada 

classe uma pratica que me 

chamei atenção lá é seguinte '' 

se uma material tem 4 provas 

tem que passar ao quartos, para 

passar tem que fazer nota 

mínimas que é nota 5 não pode 

fazer 9,9,9,4,9 tem que fazer 

mínimas nota 5 para todas.

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

Não foi difícil é sempre 

importante desde na sua 

Universidade de origem tem que 

saber quais matérias que você 

quer fazer. Depois somente ir 

lá na secretaria de seu curso 

para fazer sua matrícula. Não 

sei se tem porque no meu caso 

sair do Brasil bem preparado 

com respeito deste assunto.

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

Recepção foi com muito 

atividades cultural, o 

respeito, amo tolerâncias são 

as coisas fundamenteis para os 

estudantes do UVIGO também pelo 

pessoal da administrativa 

também os professores são muito 

aberto sempre sempre estão 

disponível para tirar sus 

dúvidas que você tem com 



respeito a material dele. 

Importante para dizer que a 

UVIGO é uma das Universidade na 

Espanha que receber mais 

estudantes de intercambio por 

semestre. Tem estudante quase 

do mundo inteiro lá, bastante 

estudante da Europa e dos 

Estados Unidos da Africa e da 

América Latina e do Caribe. é 

uma cidade turística da Espanha 

que têm quase 300 mil 

habitantes as pessoas são muito 

calma compreensiva a juventude 

de lá são muito aberta.

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

As dificuldades que eu 

rencontrei foi desde em Madrid 

Porque fiz minha reservação do 

São Paulo para Madrid, 

infelizmente quando cheguei em 

Madrid me assaltaram pegamos 

meu dinheiro. Quando cheguei em 

Vigo fez uma declaração levei 

na Universidade De Vigo com as 

orientações conseguir uma beca 

especial, perdei duas semanas 

da aula mas com as orientações 

dos professores e com as 

disponibilidades deles também 

conseguir me adaptar rápido. 

Importantes para mencionar 

também que lá matrícula é paga 

(29 euro) para todas as 

matérias. Lá também a media é 

5, com notas 5 passará na 

material mas si tem 3 provas no 

uma material tenho que passar 

em todas exemplo nota min. 

5,5,5 se você fazer 9,9,4,9 

você vai para exames final

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

Na minha vida acadêmica esta 

mobilidade me ajudou muito a 

entender melhor a sistema 

educação europeu (epistemologia 

do europeu) e e com a base de 

Epistemologia do sul que eu 

tenho, isso me dar mais 

capacidade para analisar melhor 

as problemas que estão 

acontecendo no mundo. Também 

como estudante em economia 

conseguir entender bem melhor 

como funcionar a sistema 

econômica européia. E na minha 

vida Professional trazer muitas 

coisas para min. como exemplo 

não é somente saber fazer, você 

tem que fazer, fazer bem e 

fazer também com eficacidade.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Minhas experiências foram super 

interessante, porque além de 

estudar pegar as matérias do 

meu curso aproveite também para 

fazer uma formação em Direitos 

Humanos no um projeto que se 

chamar ''JOVENS PARA JOVENS'' 

este projeto me prepara para 

fazer promoção pelos respeitos 

dos direitos humanos a onde me 

lecionei nas escolas infantil 

em Vigo ( Espanha) para as 

crianças fiz formação para elas 

sobre os respeitos sobre os 

direitos crianças (humanos)

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
Setembro 2018 - Janeiro 2019

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

Universidad de Vigo (UVIGO)


