MA9
PROTOCOLO

Programa de Mobilidade
Acadêmica Internacional

Nº

_______/________

Entrada: ________________
Saída:

________________
Recebido por

RELATÓRIO FINAL DO PROFESSOR
(Responsável pelo acompanhamento do aluno participante do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional)
D AD O S P E S S O AI S
Nome:
Nº de matrícula:
Curso:

Semestre:

E-mail:
Telefone fixo: (

)

Celular: (

)

DESTINO
País:

Cidade:

Universidade:

Período (mês e ano):

Com base no relatório do aluno ____________________________________________________________,
participante do programa de mobilidade acadêmica internacional, e em seus contatos com este, teça, no
espaço abaixo, considerações sobre o desenvolvimento do programa de intercâmbio do qual o aluno tomou
parte, apontando inclusive, eventuais medidas a serem tomadas em face das informações disponíveis.

1. Como você avalia o desempenho do aluno nas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão
realizadas durante o ano?

2. Teça comentários sobre os métodos de ensino e de avaliação empregados na IES de destino e sobre sua
importância para a formação do aluno.

3. Com base nas informações do aluno intercambista e em outras disponíveis, teça comentários sobre a
infraestrutura disponibilizada pela IES de destino.

4. Quais as suas considerações acerca dos contatos que você teve de manter com o pessoal administrativo
e docente da IES de destino?

5. A partir de seu ponto de vista, quais as principais dificuldades que foram encontradas durante o programa
de intercâmbio do qual o aluno intercambista participou?

6. Qual o valor que você entende que o programa de intercâmbio teve para a vida pessoal, acadêmica e
profissional do aluno intercambista?

7. O que deve ser levado em consideração pelos alunos que venham a participar de futuros programas de
intercâmbio?

8. O que deve ser levado em consideração pela Unichristus no tocante aos programas de intercâmbio com a
IES estrangeira onde este aluno intercambista esteve ou em relação a qualquer outro programa de
intercâmbio?

9. Você recomendaria que a Unichristus continuasse enviando alunos para programas de intercâmbio com a
IES de destino deste aluno intercambista?

10. Que outros comentários você poderia apresentar acerca do programa de intercâmbio do qual este aluno
participou?

Fortaleza,

______/_____/_________

________________________________________________________
Professor(a)

