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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Acredito que todo o programa 

está funcionando de uma ótima 

maneira. Deixo meus parabéns.

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Não tenha medo de se atrasar no 

curso, vá! Vale super a pena, a 

experiência é fantástica. Você 

terá um diferencial de formação 

em meio aos demais 

profissionais de sua área, além 

de toda rica experiencia 

cultural que tem um valor 

intangível.

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

Você recebeu algum apoio economico durante sua
mobilidade?

Sim, auxílio Alimentação e/ou Moradia pago
pela UNILA/PRAE;, Sim, bolsa de programa
de mobilidade paga pela UNILA;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?

4

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

Consegui uma boa promoção para 

as passagens e seguro saúde! 

Sairam juntos por  

aproximadamente R$2600. 

O visto recebi diretamente no 

aeroporto do país, não teve 

Como é o sistema de ensino na instituição (aulas
em sala, estudos extraclasse, avaliações, etc)?
conte-nos o que chamous sua atenção
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custo. 

A alimentação diária ficava por 

aproximadamente R$ 30,00 (café 

da manhã + almoço + janta + 1 

lanche) 

Morei em uma república com mais 

dois mexiacanos em uma casa de 

3 quartos. O aluguel com as 

despesas saia por 

aproximadamente R$ 580,00

O sistema de ensino é bem 

parecido com o do Brasil, mas 

há uma diferença gritante entre 

o índice de aprovação. Lá os 

professores cobram muito mas 

fazem  de tudo para que 

aprovemos com boas notas, uma 

vez que a universidade tem uma 

proposta internacional que 

busca enviar seus estudantes 

para diversos países, e como 

sabemos, ter notas excelentes é 

um pré-requisito para entrar 

nessas disputas a nível global.

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

A escolha foi feita previamente 

no sistema da universidade de 

destino antes mesmo de eu ter 

saído do Brasil. O sistema é 

claro e intuitivo. Há também um 

período de reajuste nas 

primeiras semanas de aula, 

nessa ocasião, mudei de turma 

em uma disciplina que estava 

sendo ofertada em duas turmas 

em dias diferentes. Optei para 

uma outra que mais me era 

conveniente, sem grandes 

transtornos.

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

Fui super bem recebido por toda 

a comunidade. No primeiro dia 

houve uma recepção geral com 

todos os intercambistas e nesse 

momento nos apresentaram um 

aluno (para cada intercambista) 

que seria responsável por nos 

auxiliar durante nossa 

temporada na universidade. Esse 

aluno nos ajudavam com dicas 

úteis como: locais para comer, 

dicas para a biblioteca, como 

organizar os horários de aulas 

da melhor maneira possível, 

locais seguros para lazer.

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

O processo da mobilidade se 

inicia desde a universidade de 

origem, e aqui na Unila tive um 

apoio massivo de todos os 

técnicos e  professores. 

Aproveito para deixar um 

agradecimento especial aos 

envolvidos na Proint, pelo 

profissionalismo, 

comprometimeto e 

disponibilidade em me ajudar 

sempre quando necessitava. 

Através do apoio da proint 

solucionei várias dúvidas e de 

forma complementar contactei 

com colegas que já tiveram 

experiências em períodos 

passados na minha universidade 

de destino.

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

A mobilidade expandiu meus 

horizontes. Me fez compreender 

um pouco da dinâmica 

internacional de mercado e 

acadêmica dentro da minha área 

de atuação. Todo o contato e 

bagagem adquirida no México 

permitiu com que eu 

determinasse meu foco de estudo 

nos últimos semestre da 

universidade, área em que tenho 

interesse em atuar no mercado.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

A mobilidade foi um vasto ganho 

em diversas esferas da minha 

vida, sobretudo na cultural, 

pessoal e acadêmica. Acredito 

ainda que realizar a mobilidade 

acadêmica, na minha condição de 

universitário, foi umas das 



decisões mais certeiras que 

tive. Fiz uma rede de contatos 

com pesquisadores e estudantes 

que são movidos e motivados por 

objetivos bem parecidos com os 

meus, tenho a certeza  de que 

será de grande valia para meu 

futuro profissional.

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?

UNAM


