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Visando à missão institucional da UNILAB, que é permitir a formação técnica e científica 

de seus estudantes e ao mesmo tempo cultural e humanística, com base no convívio, 

aprendizagem e integração sociocultural, o presente trabalho tem como objetivo relatar 

experiências e motivações de alunos da referida universidade a participar da mobilidade 

estudantil entre os países parceiros (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste) e o Brasil, visto que o intercâmbio abrange 

a vivência de condições adequadas que contribuam com a formação e o aperfeiçoamento 

dos discentes, objetivando a conquista de novas experiências e a interação com outras 

culturas. Metodologicamente, foram realizadas entrevistas com estudantes de cada 

nacionalidade, de ambos os sexos, com faixa etária de 22 a 29 anos de idade. Foi possível 

perceber que a maioria dos entrevistados afirmou que os motivos que os levaram a sair 

de seus países de origem foram à busca de novas experiências e o conhecimento de novas 

culturas. Entre os desafios encontrados, o que mais foi citado, foi o “choque de culturas” 

e a adaptação sociocultural. Mesmo todos falando a mesma língua, houve certa 

dificuldade na comunicação entre estrangeiros e comunidade local, onde está localizada 

a universidade. Contudo, os estudantes afirmaram que este período de permanência em 

outro país vai dinamizar o seu espectro de conhecimentos em relação às culturas 

vivenciadas no país que os recebeu. Durante este estudo foi possível constatar que a 

mobilidade estudantil pode ocasionar uma troca de experiências cujo resultado poderá ser 

a valorização de sua própria identidade. 
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