O caminho para uma
Universidade sem
fronteiras
P
articipar de intercâmbio no exterior conta muitos pontos para uma
boa colocação profissional. E os
estudantes estão atentos a isso. Somente no primeiro semestre, 55 acadêmicos
da PUCRS ultrapassaram fronteiras em
direção a outros continentes. Portugal é
o local mais procurado. O Programa de
Mobilidade Acadêmica, da Coordenadoria de Apoio à Formação Acadêmica
(Cafa), vinculada à Pró-Reitoria de Graduação, com sede no térreo do prédio 15,
registra aumento de intercambistas, tanto que vêm de outros países, como daqueles que saem do Brasil.
Em 2008, 74 estudantes estrangeiros passaram pelo Campus Central. Até
o final deste ano, 111 vão completar um
ciclo de estudos e aproximação com a
cultura brasileira. De acordo com a coordenadora do Programa, Silvana Silveira,
os acadêmicos que mais buscam a Universidade como destino vêm de Portugal,
Espanha, França e EUA. Além do importante convênio com a China – neste semestre contará com seu terceiro grupo
de alunos em solo porto-alegrense –, há
os países africanos como Guiné-Bissau,
Angola e Moçambique com seus representantes. “Os estudantes vindos de
fora avaliam muito bem o intercâmbio
na PUCRS. Comentam sobre a relação
acessível com os professores e as aulas
dinâmicas, diferentes dos seus países
de origem”, observa Silvana.
De acordo com a coordenadora da
Cafa, Dulce Baldo, a PUCRS está voltada
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Paula buscou intercâmbio na França

para o mundo e a Mobilidade Acadêmica é o estímulo às trocas culturais. “Nós buscamos e incentivamos a internacionalização para ampliar a formação profissional e pessoal. Uma formação integral
consolida-se com o contato com os alunos estrangeiros e a vivência em outros países”, define Dulce.
A acadêmica do 7.º semestre de Direito,
PAULA DE OLIVEIRA CEZAR, passou um ano no
Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, na
França. Ela conta que não teve dúvidas em realizar o intercâmbio e, mesmo com a dificuldade
do idioma, sentiu-se acolhida por todos. “Acredito que a experiência de estudar no estrangeiro é muito válida. Conhecer um novo método de
ensino, descobrir como pensar de uma maneira
diferente da nossa tem grande influência e será
determinante no meu futuro profissional”, revela Paula. A jovem escolheu a instituição francesa
por ser reconhecida internacionalmente pela qualidade de ensino e formar estudantes capacitados. “Os professores eram bem rígidos, mas sempre dispostos a ajudar no que fosse preciso, e os
meus colegas foram muito gentis”, finaliza Paula.
Ter novas experiências acadêmicas e fazer
amizades motivou o estudante de Direito e Admi-

nistração JAIME SANTA OLALLA, da Universidad Autónoma de Madrid (Espanha),
a fazer intercâmbio na PUCRS. Ele renovou por mais um semestre a estadia em
Porto Alegre e, até o final deste ano, conclui disciplinas na Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. “Essa
é minha segunda oportunidade de participar de intercâmbio, antes passei um ano
estudando na Itália. Ambas as experiências vão contribuir para minha formação,
mas aqui as pessoas nos recebem muito
bem e fazer amigos é uma consequência.
Até mesmo o tratamento com os professores é diferenciado, eles são acessíveis
e facilitam o aprendizado”, fala Jaime.
A aluna do 5.º semestre de Jornalismo, da Universidade Católica Portuguesa (Portugal), MAFALDA SARAIVA, recém
chegou ao Brasil, mas concorda com Jaime. “Faz três semanas que estou aqui e
fui acolhida por todos, cada dia um novo
colega quer me levar para conhecer um
local de Porto Alegre. A gentileza é o ponto forte dos brasileiros”, acrescenta a jovem. Ela também ressalta a importância
da estrutura que a Universidade oferece à
comunidade. “Os laboratórios da Famecos
nas áreas de jornalismo on-line, telejornalismo e de cinema, eu só vi aqui, não
existe nada parecido em Portugal. A possi
bilidade de aprender a profissão na prática
é fundamental”, afirma Mafalda.

Na página de abertura há notícias, calendário de
eventos e os links de interatividade Flickr, Twitter
e YouTube, todos com trabalhos realizados pelos universitários. O portal é atualizado diariamente, acompanhando os fatos da Faculdade.
A campanha, que é permanente, também conta
com cartazes e flyers que tratam das várias di-

mensões de “ser Famecos”, distribuídos pela
Faculdade e por veículos de comunicação. O
trabalho foi desenvolvido por alunos do Espaço Experiência, onde atuam, desde o início do
ano, 200 estudantes de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Cinema.

Mafalda e Jaime valorizam a estrutura da PUCRS

destaque
Como parte da campanha Eu sou Famecos a Faculdade de Comunicação Social (Famecos) lançou o portal http://eusoufamecos.
pucrs.br. A nova ferramenta, inspirada em
tendências de comportamento jovem, tem
como proposta dar visibilidade à produção
dos alunos, mostrando vídeos, áudios e fotos.

