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Foi uma experiência muito boa estudar na faculdade de Economia da UFC, tive contato 
com diversos professores que trabalharam no ministério da Economia, ex parlamentarias 

Essa mobilidade teve um impacto signi�cativo na minha vida, pois tive a oportunidade 
partilhar aprendizados com muitos alunos africanos, sobretudos do PALOP, portanto foi 
uma experiência que levarei para o resto da minha vida.

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?



O povo local é o que tem de melhor no Ceará, enquanto a Faculdade de Economia, é muito 
conservadora, falta criticidade e mais harmonia entre os docentes e discentes. A parte 
administrativa, deixa a desejar. 

Foi difícil, não tive ajuda por parte da instituição, tive que correr atrás de tudo sozinho.

Ás aulas são sempre na sala de aula, ocorrem entre 2 e 3 avaliações, além de trabalhos. 

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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Os gastos foram o seguinte: 
R$ 350,00 - Passagem de avião ida e volta - RJ/ fortaleza 
Seguro saúde- Não precisa 
Visto -Não precisa 
Moradia - R$ 300,00 
Alimentação - R$2,20 com esse valor tu tens o almoço e o jantar por dias na Universidade,  
ao �nal do mês gastava em torno de R$ 150,00 com alimentação

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



histórico UFC - Tha…

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
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