RESOLUÇÃO N° 142, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015.
(Relatório adaptado)

MOBILIDADE/INTERCÂMBIO
Logo IES Destino
IFPB RELATÓRIO DO ALUNO

1- DADOS DA INSTITUIÇÃO RECEPTORA
Instituição:
Endereço:

Cidade:

Estado/Província:

Código Postal:

País:

Telefones:

Nome e e-mail do representante:

2- DADOS DO ALUNO PARTICIPANTE
Nome Completo:
Curso no IFPB:
Email:

Área do Intercâmbio:

Telefones:

Período da mobilidade:

3- INFORMAÇÕES SOBRE A EXPERIÊNCIA DE MOBILIDADE
3.1 - Descreva sua rotina na Instituição/Escola de Ensino Receptora (por tópicos)

3.2 - Descreva as atividades culturais e/ou de integração realizadas durante a mobilidade

3.3 - Sua percepção sobre o país em que esteve e os contrastes com a cultura brasileira

3.4 - Descreva as atividades realizadas

3.5 - Você conseguiu cumprir seu programa de estudos? Houve alguma alteração? Caso positivo,
descreva/explique os ajustes realizados.

3.6 - Relate as suas dificuldades em termos acadêmico e cultural na instituição/escola receptora, se for
o caso

4- SOBRE A INSTITUIÇÃO RECEPTORA
4.1 - Descreva os aspectos positivos

4.2 - Descreva os pontos negativos ou fragilidades

4.3 – Em linhas gerais, estabeleça uma comparação entre o IFPB e a instituição/escola receptora.

4.4 - O que lhe chamou atenção sobre o procedimento do setor responsável pelo
monitoramento/supervisão das atividades acadêmicas e de língua estrangeira do aluno em mobilidade?

4.5 - Durante sua mobilidade você participou de atividades que contribuíram para possíveis
projetos/planos a serem desenvolvidos no IFPB, no tocante a novos produtos e/ou serviços? Caso
positivo, como foi conduzido o processo?

4.6 - De que forma esta mobilidade será positiva para você e para o IFPB?

4.7 - Se você pudesse modificar algo durante a mobilidade, o que seria?

4.8 - O que você diria a um aluno que deseja fazer mobilidade/intercâmbio internacional depois de ter
passado por esta experiência?

Observações adicionais/sugestões que você considera importantes relatar

Assinatura do
Aluno:

ARINTER:
Data:

Data:
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/

/

