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Em qual universidade você fez mobilidade acadêmica?

Qual foi o período da sua mobilidade acadêmica?



Primeiramente tive como experiência o fato de chegar numa cidade totalmente diferente e 
onde não conhecia nada e ainda assim rapidamente conseguir me adaptar, entender o 
funcionamento do transporte público na cidade (no caso, Cidade do México), buscar um 
local para morar e observar como podem ser diferentes os costumes de alimentação em 
outro país. Além disso, o impacto inicial de estar em um local onde apenas se fala o 
espanhol e que os moradores não entendem nada de português me obrigou a aprimorar 
meu espanhol mais rapidamente para poder comunicar-me bem. Tive um pouco de 
di�culdade no início, mas após fazer amigos de lá e estar em sala de aula já tive mais 
facilidade.  
Uma das experiências mais marcantes que tive foi vivenciar dois terremotos fortes num 
curto período de tempo, pois os dois ocorreram em setembro. O primeiro (em 07/09/2017) 
teve seu epicentro mais distante da Cidade do México, então não causou danos à capital 
do país, porém o segundo (19/09/2017) ocorreu mais próximo da cidade, causou severos 
danos em várias zonas da cidade e as aulas foram suspendidas por mais de uma semana. 
Como estudante de engenharia civil tive a oportunidade de auxiliar em brigadas de apoio 
de catálogo de danos das estruturas devido ao sismo nesse período em que não tivemos 
aula e, além disso, pude observar como os mexicanos são solidários, rapidamente se 
mobilizaram criando vários centros de arrecadação de alimentos, água, utensílios 
higiênicos e etc. para auxiliar às famílias prejudicadas.  
Para concluir, também tive a oportunidade de conhecer diversos museus importantes da 
cidade (estudantes com credencial da UNAM não pagam o ingresso) e observar como os 
mexicanos possuem uma história rica de cultura.

A mobilidade teve um impacto extremamente positivo para meu crescimento pessoal e 
pro�ssional, foi um período muito importante para abrir minha mente e realmente entender 
como o funcionamento das coisas podem ser bem diferentes em outro país e, mesmo 
assim, é possível adaptar-se com facilidade quando há disposição. 

Relate as experiências que teve

Como você visualiza o impacto desta mobilidade?



Uma das maiores di�culdades para mim foi a escolha das disciplinas a cursar e, 
posteriormente, em que turma me matricularia (pois na UNAM para cada disciplina havia 
pelo menos 2 turmas com professores diferentes). Felizmente havia no site da 
universidade um arquivo com a grade de matérias do curso (engenharia civil), mas quanto 
aos professores não havia nenhuma recomendação. Tive que escolher as turmas apenas 
pelos horários de aula que mais convinham. Mais tarde quando conheci vários colegas da 
UNAM, soube de um grupo do facebook “Ingenieros UNAM” onde todo semestre o pessoal 
faz perguntas dos professores de cada disciplina e os alunos que já cursaram as matérias 
dão algumas dicas.  
Outra di�culdade foi em relação a como seria com o dinheiro, de qual banco eu poderia 
usar o cartão sem que me cobrassem muitas taxas, etc. Habilitei meu cartão do Banco do 
Brasil para uso no exterior, porém felizmente fui contemplada com uma bolsa, então só tive 
que fazer saque com o cartão do banco daqui uma vez (que foi no primeiro mês em que, 
em geral, as bolsas atrasam um pouco).

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



A receptividade foi excelente, tanto da comunidade universitária como do povo local. Na 
comunidade universitária tivemos 3 reuniões de boas-vindas, 2 da faculdade de engenharia 
e 1 geral com todos os alunos de intercâmbio. Das reuniões com a faculdade de 
engenharia, a primeira foi para conhecer aos demais alunos de intercâmbio de engenharia 
e aos funcionários da secretaria acadêmica que nos dariam apoio e, a segunda reunião 
para apresentar o funcionamento da faculdade de engenharia em si: locais de aula, 
ensalamento, matrículas especiais nos laboratórios, troca de turmas, biblioteca, esportes, 
etc.  
Já a reunião geral com todos os alunos estrangeiros que estariam na UNAM de ago/2017 a 
dez/2017 foi para apresentar um panorama geral do campus e funcionamento de alguns 
serviços aos quais teríamos acesso, como as 13 linhas de ônibus internos, o sistema de 
bicicletas, credencial de estudante, atendimento no centro de saúde da universidade, etc. 
Além disso, nos apresentaram algumas recomendações para viver na Cidade do México, 
dando ênfase à questões como o costume gastronômico deles, em que há muita pimenta 
em tudo e era comum os estrangeiros apresentarem gastrite se não tomassem os devidos 
cuidados, bem como o tema da violência na cidade, onde nos passaram algumas 
recomendações (andar sempre acompanhado, não andar com o documento original, 
apenas cópia, não andar com muito dinheiro, etc.).  
Em relação à comunidade local, os mexicanos são muito gentis e sempre estavam 
dispostos a ajudar.

Em relação à faculdade de engenharia tive acesso à grade de disciplinas deles online, bem 
como às ementas e, quando tive dúvidas escrevi um e-mail ao coordenador do curso de 
engenharia civil, que me auxiliou prontamente. Depois, quando é emitida a carta de aceite 
da UNAM, também é emitida uma carta de aceite especí�ca da faculdade de engenharia, 
onde há algumas recomendações caso se queira solicitar adição de disciplinas em relação 
às escolhidas inicialmente. Além disso, a faculdade de engenharia nos envia um e-mail 
com instruções do procedimento de matrícula, que é online. Para alunos de intercambio há 
prioridade na escolha de turmas, então o sistema abre antes para nós do que para os 
demais. Porém só aparecem as matérias que foram solicitadas no plano de estudos ou no 
termo de adição de matérias, por isso é importante escolher bem as matérias a cursar.

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 sistema de ensino, as aulas são ofertadas em períodos mais curtos (máximo 1:30h, 
porém várias vezes na semana), de forma que o tempo é melhor aproveitado. Além disso, 
em quase todas as aulas os professores deixam tarefas para entregar na aula seguinte, o 
que garante um processo de estudos contínuo, de forma que não é necessário estudar 
tanto quando chegam as provas. As datas das provas não são determinadas no começo 
do semestre, os professores as aplicam quando considerarem adequado dependendo do 
avance da turma, tendo como restrição apenas nos avisar com uma semana de 
antecedência. Apesar da média de aprovação ser 6, o professor está autorizado a 
determinar outros critérios para que o aluno esteja isento de prestar o exame �nal (por 
exemplo, houve um caso de uma das matérias que cursei que era necessário ter média 8 
com os trabalhos e provas parciais, caso contrário o aluno teria que realizar o exame �nal).  
Outro sistema interessante é o de visitas técnicas e laboratório, um aspecto muito 
importante para os cursos de engenharia. Diferentemente daqui, onde cada professor 
determina se haverá e como serão as visitas e laboratório, na UNAM o departamento de 
cada área (estruturas, sanitária e ambiental, transportes, etc.) faz um cronograma de 
visitas e laboratório, que todas as turmas tem que seguir, independentemente do professor 
que estivesse ministrando a disciplina.
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Como é o sistema de ensino na instituição (aulas em sala, estudos
extraclasse, avaliações, etc)?

Quantas disciplinas você cursou durante o intercâmbio?



Os gastos com passagens e seguro saúde somaram aproximadamente R$ 4.000,00. Como 
a carta de aceite chegou apenas no �nal de abril não houve muito tempo para procurar 
melhores promoções de voos para o México. Em relação ao visto, este não foi necessário, 
uma vez que a mobilidade foi de apenas 1 semestre. O visto no México é exigido para 
períodos de permanência maiores de 6 meses. Em relação aos gastos no próprio país de 
mobilidade, o aluguel de moradia pode variar de MX$ 2.500,00 a MX$ 5.000,00 (aprox. R$ 
425,00 a R$ 850,00) dependendo da região e os gastos com alimentação giram em torno 
de MX$ 2.000 a MX$ 3.000 (aprox. R$ 340,00 a R$ 510,00). O sistema de transporte é bem 
econômico, uma passagem no metrô custa MX$ 5,00 (aprox. R$ 0,90) e os ônibus variam 
entre MX$ 5,00 e MX$ 7,00 (aprox. R$ 0,90 a R$ 1,20).

Procurar morar em lugares próximos à universidade, como por exemplo Copilco (perto da 
estação de metrô Copilco ou estação M.A. Quevedo). Não é recomendado morar na região 
de Santo Domingo (perto da estação de metrô C.U.), devido aos elevados registros de 
assaltos e por se tratar realmente de uma região mais perigosa. Também veri�car a 
facilidade de locomoção (estações de metrô ou metrobus próximas) em caso de não estar 
tão próximo da universidade). Morar próximo da cidade universitária, porém um pouco 
longe da faculdade onde estuda (ex. Ciências Políticas, Direito, Administração, etc.) não é 
motivo de preocupação, pois a UNAM conta com um sistema interno de transporte, são 13 
linhas de ônibus.  
Após adquirir a credencial de estudante da UNAM é interessante fazer o cadastro no centro 
médico deles, pois em caso de emergências eles fornecem atendimento aos estudantes. 
Também é interessante fazer o cadastro para utilização do sistema de bicicletas interno 
que eles possuem, as vezes pode ser uma forma mais rápida que as próprias linhas de 
ônibus, para se locomover dentro da cidade universitária.  
Outra recomendação é adquirir um chip com número mexicano logo nos primeiros dias, 
para permitir a comunicação com pessoas de lá, caso necessário, e não depender apenas 
de wi-�. Para comprar um chip é simples, em qualquer mercado Walmart os vendem, em 
geral da empresa AT&T.

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

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?



Para os alunos contemplados com bolsa PAME, os pagamentos são realizados por mês, 
por meio de um cheque. Ao chegar no país o estudante deve comunicar à DGECI (Dirección 
General de Cooperación e Internacionalización), em geral falar com Nuria ou Javier. Assim 
que o cheque estiver disponível eles enviam um e-mail avisando, todo mês. Para o saque 
da bolsa não é necessário criar uma conta em banco mexicano, apenas se o aluno preferir, 
por questões de segurança. Quando eu estive lá, o banco para retirar os cheques era o 
Bancomer e sempre fui recomendada a ir no banco que estava dentro da própria 
univerdade, acompanhada de um amigo, por questões de segurança.  
Em relação aos alunos que não são comtemplados com bolsa, eu recomendaria ter uma 
conta no Santander, pois é o banco que temos em comum entre México e Brasil. 
Para os que vão e que não tem local para morar ainda, há um hotel bem simples chamado 
Centro Diana na Av. Universidad, perto da cidade universitária (C.U.) e perto de Copilco 
(onde em geral os alunos alugam, por estar super próximo à universidade). Para os que 
optam �car no centro, o tempo para chegar à C.U. em metrô é de aproximadamente 30 a 40 
min, sem contar o tempo de caminhada até a estação de metrô. 
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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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