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Sou graduanda de Relações Internacionais e, no segundo semestre do ano de 2019,             

realizei a mobilidade acadêmica para a Georg-August Universitat Gottingen, na cidade de            
Gottingen, na Alemanha. Durante meu período de mobilidade estudei na Faculdade de            
Economia de Gottingen e, a partir dela, tive a oportunidade de cursar as mais diversas               
disciplinas que me auxiliaram a enriquecer a minha experiência acadêmica durante a            
mobilidade.  

Pude estudar diversas áreas com excelentes professores que não conheceria na           
UFRGS, como economia do trabalho, algo que se encontra quase que completamente fora do              
escopo do que geralmente estudo em relações internacionais mas que me permitiu ter uma              
maior compreensão de questões da minha área de estudo, e até mesmo realizar atividades da               
pós graduação, na disciplina de pobreza e desigualdade ministrada para o mestrado. Além             
disso, ter contato com diferentes estilos de ensino que são utilizados na Alemanha que se               
diferem ao brasileiro também foi muito valioso para melhorar minha experiência acadêmica e             
contribuiu para o meu desempenho agora no retorno ao Brasil. 

O acesso também, além das aulas, aos professores e matérias de estudo disponíveis             
em Göttingen me auxiliaram não só a estudar durante meu período de mobilidade acadêmica              
mas também no meu retorno a UFRGS. O contato e materiais que recebi durante o semestre                
na Alemanha ainda são referenciados por mim com frequência e podem ser utilizados nas              
pesquisas e estudos que estou realizando no semestre corrente.  

Além da experiência acadêmica a mobilidade acadêmica também me trouxe muito           
crescimento pessoal e muitos amigos de todas as partes do globo. Me foi possível ter mais                
maturidade, respeito a diferentes ideais e modos de ver o mundo. As diferenças culturais              
entre o Brasil e a Alemanha pareciam grandes no início, mas ao longo do semestre foram se                 
demonstrando menores e me foi possível crescer em maturidade e também fazer amizades             
extremamente profundas, mesmo que tenha passado relativamente pouco tempo com as novas            
pessoas que conheci, mas tenho certeza que poderei contar com elas pelo resto da vida. 

Como um todo a experiência da mobilidade acadêmica foi extremamente positiva.           
Um desafio em alguns momentos, mas em sua grande maioria até estes foram oportunidades              
de crescer e melhorar. Aprendi muito e conheci pessoas incríveis. Assisti a aulas de ótimos               
professores e tive oportunidades únicas. Acredito que toda esta bagagem poderá me auxiliar             
tanto na minha vida profissional quanto acadêmica, trazendo o que aprendi para a UFRGS,              
que me proporcionou esta chance.  


