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Experiência de mobilidade acadêmica internacional
Olá! Meu nome é Fausto Thomas Zamboni, estou no 7º semestre da Eng.
Mecânica. Devido à grande concorrência neste curso, eu já sabia que deveria
procurar meios de me diferenciar, então procurei a respeito de intercâmbio pela
UFRGS. Descobri que existe a secretaria de relações internacionais (Relinter),
que já administra esses assuntos há muito tempo, disponibilizando alguns editais
e várias escolhas de universidades parceiras para intercâmbio. Considerei lógico
escolher a Alemanha para intercâmbio de engenharia, pois além de possuir parte
da minha origem familiar lá, também é o berço de várias marcas respeitadas
como: Bosch, BMW, Porsche, Audi, Volkswagen, Daimler, MAN, SAP, Zeiss,
Lufthansa, Stihl, Continental, Fraunhofer, etc.. Depois de pesquisar mais
informações das universidades do edital da Relinter, decidi tentar pra Karlsruher
Institut für Technologie, uma das faculdades de elite da Alemanha. Tive que
aprender alemão nível B1 em pouco tempo, boa parte de maneira autodidata.
Segui todos os passos do edital e consegui a vaga. Fui para Karlsruhe com
devida antecedência para me adaptar e poder praticar o idioma. Me dedicar de
maneira intensa ao idioma corroborou muito para os resultados que consegui
extrair dessa experiência incrível. Pelas dificuldades intrínsecas do intercâmbio,
não consegui render nas matérias da universidade como conseguiria aqui no
Brasil. Porém, o que consegui realizar lá valeu muito mais para a minha formação
do que simplesmente boas notas no currículo. Além de participar de vários
workshops de soft skills, consegui um estágio na BMW Group, algo que antes de
entrar no intercâmbio, não cogitaria possível. Sair da zona de conforto não foi
fácil, os estresses que surgem em situações como essas são enormes. Porém,
vim aqui alertar todos os alunos da UFRGS: Não percam a oportunidade de um
intercâmbio, pois vale totalmente a pena!

