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Sim

Outras informações que considerar relevante ou
sugestões

Quais dicas você daria para os futuros candidatos?

Que não percam a oportunidade 

de viver uma nova experiência. 

Experiência essa que faz com 

que sua pessoa evolua muito.

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;

Quantas disciplinas você cursou durante o
intercâmbio?
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Fale sobre os gastos com a mobilidade (passagem,
seguro saúde, visto, moradia, alimentação)

Gastos altos, tive que 

trabalhar todo o primeiro 

semestre visando o programa de 

mobilidade, então não 

conseguiria me manter somente 

com o auxílio que a Unila, me 

fornece. Por se tratar de uma 

das maiores capitais da 

Colômbia, o custo de vida com 

Moradia e alimentação eram mais 

elevados que de Foz do Iguaçu. 

Em relação a transporte público 

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

O compus é incrível, tem de 

tudo, pode-se praticar todos os 

tipos de esporte, desde natação 

até jiu jitsu e academia. As 

salas de aulas muito bem 

estruturadas. Eventos 

extraclasse são constantes e os 
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foi tranquilo, pois lá existe 

um sistema publico de 

bicicletas, onde eu andava pra 

cima e pra baixo de bicicletas 

sem problemas, sem custo.

alunos participam. Na sala de 

aula os alunos estudam e 

respeitam o professor. Ninguém 

usando celular em sala de aula 

e todos participando. Quanto as 

avaliações não tive por 

questões da greve, então não 

posso avaliar.

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

Como eu estava praticamente no 

último semestre da unila, tive 

que escolher disciplinas 

optativas. Escolhi as que se 

encaixavam mais com a minha 

formação e o meu TCC. Tive 

acompanhamento da professora e 

coordenadora Sílvia, que me 

ajudou e apoiou muito em minhas 

escolhas.

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

La sim existe uma 

receptividade. Diversos eventos 

que de verdade INTEGRAM, a 

comunidade acadêmica e deixa o 

aluno mais a vontade. Diferente 

da Nossa universidade, que nem 

se que com os calouros se faz 

uma recepção digna e eventos 

específicos que integrem o 

aluno a universidade. Eles 

estão anos luz a nossa frente. 

Mas trabalhamos para que um dia 

a unila chegue lá.

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

Não digo que tive dificuldades, 

na verdade só um impacto no 

momento em que saí do Brasil e 

adentrei um país até então 

desconhecido. Porém como a 

população de Medellin em si é 

muito acolhedora, e como não 

tenho muita dificuldades em 

fazer amizades, logo me 

enturmei e criei minha família 

multi cultural (fiz amigos além 

de colombianos, alemãs, suiços, 

holandeses, franceses, 

mexicanos e também 

brasileiros). o único problema 

foi a greve que fez com que eu 

não pudesse finalizar todas as 

matérias em que estava 

matriculado. Mas entendo o 

movimento e até fazia parte 

participando das marchas por 

uma educação pública de 

qualidade e justa.

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

Na vida acadêmica infelizmente 

não tive muito como aproveitar 

por questões da greve das 

universidades públicas, um dos 

pontos positivos foi o estudo 

da língua hispano, que 

independente de greve ou não, 

vivendo diariamente em um país 

que tem a lingua nativa o 

espanhol, ajudou muito na minha 

evolução com essa língua. Em 

relação a vida pessoal e 

profissional também teve vários 

pontos positivos. Medellin é 

uma cidade singular, com um 

sistema de transportes públicos 

eficientes e as pessoas são 

muito acolhedoras e calorosas. 

Cultivei diversas amizades de 

toda as partes do mundo, 

conheci paisagens até então 

desconhecidas para minha mente. 

E vivi uma cultura até então 

desconhecida por mim.

Relate as experiências que teve durante a
mobilidade

Minhas experiência no programa 

de mobilidade acadêmica em que 

estive na Universidad Nacional 

Quando realizou sua mobilidade acadêmica?
2018.2

Nome da instituição onde fez mobilidade
acadêmica?



de Colombia foi singular. Foi 

uma oportunidade que pude viver 

realmente uma cultura tão 

diversa e acolhedora que é a 

colombiana. Infelizmente as 

universidades públicas passam 

pelos mesmos problemas que as 

universidades públicas 

brasileiras e, mediante a um 

governo conservador de direita, 

foram aplicados cortes no 

orçamento da educação pública 

que acarretou em uma greve que 

se iniciou em setembro e se 

estendeu até meado de janeiro 

de 2019. Com isso Não pude 

concluir todas as disciplinas 

postuladas. Mas nada disso tira 

minha satisfação por ter 

trabalhado e estudado muita 

para que eu pudesse estar em 

Medellin.

Universidad Nacional de Colombia


