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PUCRS oficializa parceria com a Ball State University
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( Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brasil - Comunique-se - ) A
Faculdade de Comunicação Social da PUCRS (Famecos) amplia seu relacionamento
com a Faculdade de Comunicação da Ball State University, uma das mais
importantes universidades dos Estados Unidos. A parceria entre as faculdades vem
desde 1998, envolvendo projetos acadêmicos e estimulando a criação de
campanhas de comunicação. A grande novidade agora é que, além desses
projetos, realizados por meio de videoconferências e as visitas de cunho cultural e
acadêmico dos professores, também inclui-se a oportunidade de intercâmbio com
uma das mais importantes universidades americanas.
Durante dois meses, a professora responsável pelo Núcleo Famecos Sem Fronteiras
na Famecos, Ana Maria Steffen, acompanhou as aulas de comunicação intercultural
na universidade como visitante, onde conheceu a estudante Emma Parsons, motivo
pelo qual o acordo foi efetivado. A aluna da Ball State University ganhou uma bolsa
de estudos internacional da universidade e, a convite da professora da Famecos,
escolheu a PUCRS para realizar o intercâmbio. Emma será a primeira intercambista
fruto deste relacionamento. A iniciativa permite que os alunos tenham contato com
culturas diferentes e a oportunidade de agregar conhecimentos em nível
internacional nas suas áreas de atuação.
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