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Foi muito bacana, montei um club de cultura brasileira e de língua portuguesa na 
Universidade, participei do grupo de pesquisa, apresentei um artigo em um congresso de 
economia, ganhei um concurso de resenhas  na faculdade de economia, sendo o prémio 
uma viagem para o caribe colombiano e representar a Universidade no congresso nacional 
de economia.

Esse impacto foi extremamente importante para o meu aprendizado, me tornei uma outra 
pessoa, amadureci muito, não tenho palavras para descrever. 

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

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?



A maior di�culdade foi o frio de Bogotá e ter que estudar todas as disciplinas em espanhol.

Foram extramente receptivos, nos levaram para conhecer a cidade e outras cidades perto 
de Bogotá, nos ajudaram em tudo que precisávamos. 

Eu escolhi através da página, como se fosse o Sigga

As aulas sempre são nas salas, as avaliações são cotidianamente.

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?

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?
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Passagem - 1200/ seguro saúde - 12 reais por mês pelo banco do Brasil / visto - 110 reais 
para renovação/ moradia- 550 reais / alimentação- 350 reais

Que façam mobilidade na UNILA pois é uma grande experiência.

O histórico escolar foi enviado para a UNILA de acordo com a resposta do e-mail da 
Universidad Católica.

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?

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

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Outras informações que considerar relevante ou sugestões



20729388_141214… 21317441_101591… 21270863_101591…

facultad - Thales R…

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

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

Adicione o seu histórico

 Formulários
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