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O que cabe na mala? Relato de experiências e aprendizados de um semestre letivo
vivido no além-mar: intercâmbio acadêmico na Universidade de Évora – Portugal
Estar em uma universidade é algo que, por si só, é capaz de tirar o indivíduo da sua
zona de conforto e oportuniza desafios constantes, que nos colocam em movimento
e em busca constante por aprimoramento. E um desses desafios que nos mobilizam
é a experiência de um intercâmbio acadêmico, quando somos inseridos em uma
cultura bastante diferente da nossa, vivenciamos realidades distintas, estamos
separados geograficamente de nossos familiares e amigos, longe de tudo que
conhecemos, mas com certeza é uma vivência interessante e muito positiva, que
nos agrega muito crescimento e aprendizados. Justamente por considerar a
mobilidade acadêmica uma experiência importante em nossa vida acadêmica, esta
apresentação tem como objetivo relatar os desejos, anseios, as angústias,
expectativas e os processos de preparação para a realização da viagem em si, bem
como abordar os sentimentos que vêm à tona antes, durante e após a vida no
exterior. O interesse pelo crescimento é o disparador de todo o movimento que nos
leva à vida em intercâmbio acadêmico: procuram-se oportunidades, contatam-se
pessoas que tenham realizado intercâmbio, pesquisa-se muito e deixa-se aflorar
toda a vontade de viajar, de estudar em outra universidade, de agregar experiências
ao currículo, etc. Logo esse movimento disparador se transforma em um processo
que se inicia durante a seleção realizada pela Relinter, segue na preparação dos
documentos, na escrita de uma carta de intenções, uma entrevista, encaminhamento
da documentação para o consulado, o contato com a universidade de destino...
Passos planejados com cuidado, para que nada inviabilize a viagem e sempre em
contato com pessoas de confiança, pois estar imerso em um contexto muito
diferente do nosso pode ser muito desafiador! Desafio enriquecedor, pois
retornamos para casa com uma mala cheia de conhecimentos, aprendizados,
crescimento pessoal e acadêmico e com olhos e coração abertos a novas e infinitas
possibilidades.

