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Foi muito enriquecedor a experiência porque com ela consegui treinar meu espanhol, 
conhecer outras culturas, conhecer um pouco mais da minha cultura e ainda fazer muitas 
amizades.  
Como conhecimento acadêmico foi muito satisfatório, ótimos docentes e uma estrutura 
muito boa da universidade.  
Embora pública, tem algumas coisas que se tem que pagar e isso é por nossa conta, o que 
di�culta bastante o intercambio. Volto com dividas, mas com uma experiência que nenhum 
dinheiro paga. 

Endereço de e-mail *

Nome completo

Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?

Relate as experiências que teve



Mais que crescimento pro�ssional, o intercambio me ajudou com o crescimento pessoal 
mesmo. Quando se está em outro país, com outra cultura e outros costumes, você acaba 
por identi�car a sua cultura e seu costume.  
Acredito que todo estudante da UNILA deveria participar de um intercambio na America 
Latina para entender o que é ser Latino Americano. Porque embora diverso, somos todos 
um só povo.

A maior di�culdade foi com a situação �nanceira, porque, por ser morador de Foz não 
recebi a bolsa de auxilio moradia e o real estava super desvalorizado devido a crise politica 
que passa nosso país. Porém, como disse anteriormente, não tem dinheiro que pague essa 
experiência.  
Outra di�culdade (que foi muito construtiva) foi a produção de trabalhos acadêmicos em 
espanhol. Foi difícil, mas perfeito para praticar a linguá. 

A universidade foi super receptiva e todos os funcionários muito atentos as minhas 
necessidades. Os professores adoravam trocar conhecimentos, saber como era no Brasil. 
Fui muito bem recebido por todos. 

Quando cheguei, já estava com as matérias preparadas porque já havia estudado o 
currículo dos cursos em que pretendia fazer as disciplinas. As que não estavam abertas, 
consegui trocar por outras. Não foi muito difícil para mim, mas sei que outros estudantes 
de intercambio tiveram algumas di�culdades.

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?

Fale sobre o processo de mobilidade, quais as di�culdades, etc.

Como foi a receptividade da comunidade universitária (estudantes
nativos, professores, pessoal administrativo), e do povo do local?

Como foi o processo de escolha de disciplinas e matrícula na instituição
an�triã? Há alguma tutoria para isso?



Há uma procura de trabalhos de campo, principalmente na parte de biologia. Mas mesmo 
sendo publica, há algumas coisas que tem que pagar. Não pude participar de algumas 
atividades de campo porque não tinha o dinheiro para participar. Uma coisa que notei, foi 
que o sistema educativo lá é mais competitivo que no Brasil, na minha visão. 
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Foi a parte mais difícil, por ter só o auxilio alimentação de 300 reais. Então aconselho ter 
um dinheiro guardado e uma fonte de onde poder emprestar. Popayán não é uma cidade 
cara. Um almoço bom sai por 7,50 reais e se encontra por menos até. Não usei o seguro 
saúde e moradia consegui encontrar assim que cheguei, pelo couchsurf. 

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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



Tenha uma reserva de dinheiro para gastos extra que podem surgir. Mas não deixem de 
fazer pelo dinheiro. Conhecer outras culturas é mais valioso que qualquer poupança. 

Colômbia é um pais muito receptivo para com os brasileiros. 

Certi�cado Teotoni…

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões

Nesse espaço você pode carregar algumas fotos que ache interessante
referente a sua mobilidade acadêmica

Adicione o seu histórico
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