
   O INTERCÂMBIO abre as portas para outro 
mundo! Conhecer outros países, fazer novas 
amizades, falar outro idioma, experimentar tantas 
coisas novas! Estudar se torna uma experiência 
inesquecível! Conviver com uma cultura diferente da 
sua, com outros modos de pensar e viver lhe oferece 
um aprendizado que vai além da sala de aula.  
      ESSA EXPERIÊNCIA É IMPORTANTE? Favorece 
seu crescimento acadêmico, agrega valor ao seu 
currículo e o enriquece culturalmente. Quer mais 
razões?  A experiência internacional atualiza seu 

conhecimento de modo amplo, preparando você 
para as exigências do mercado de trabalho. É mais 
um diferencial no seu portifólio pessoal, 
destacando-o dos concorrentes. 
É mais que um 
intercâmbio, é 
uma experiência 
internacional para 
seu futuro profissional! 

“Navegar é preciso...”

Fernando Pessoa
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Expediente:

Profª Drª Maria Teresa Marins Freire (coordenação editorial)
Colaboração: Agência Experimental da Escola de Comunicação e Artes - PUCPR (projeto gráfico)
e alunos de RP: Gabriel de Abreu Pinto, Flavia Bertoldi, Laura Freitas e Natasha Shalders.
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 Olá Alunos,
 Vocês estão recebendo 
o primeiro informativo da Escola 
de Comunicação e Artes com 
esclarecimentos e notícias sobre 
internacionalização.
     Essa questão está sendo 
debatida desde a década de 1990 
no âmbito empresarial, fato que 
demonstra a sua importância.

Atualmente, todos os ambientes 
organizacionais se engajaram 
nessa iniciativa. As Universidades 
incorporaram a temática com foco 
na formação internacional dos 
estudantes, no estabelecimento 
de convênios para programas 
educacionais, acordos de 
cooperação científica e também a 
possibilidade de duplo diploma.

     A PUCPR dispõe de convênios 
de cooperação com universidades 
estrangeiras que possibilitam 
intercâmbio aos alunos de graduação, 
com financiamento de entidades de 
apoio à pesquisa. Os programas 
disponíveis são: 
• Programa BRAFITEC; 
• Programa CAPES/FIPSE; 
• Programa UNIBRAL;
• Programa ERASMUS MUNDUS. 

Confira no link do Intercâmbio!
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Você pode participar desta atividade 
por meios dos Intercâmbios Culturais e 
dos Intercâmbios com aproveitamento 
de crédito. Neste último, você estuda 
em uma das instituições estrangeiras 
afiliadas à PUCPR durante seis meses 
ou um ano, cursando disciplinas 
com equivalência no seu curso de 
graduação.

Agente de Internacionalização
Cada Escola tem o Agente de 
Internacionalização que atua junto ao 
Escritório de Relações Internacionais 
fazendo a interface entre os dois. 
Na ESCOLA DE COMUNICAÇÃO 
E ARTES a responsável por essa 
atividade é a Profª Drª Maria Teresa 
Marins Freire.

Na próxima edição da nossa 
newsletter conheça as experiências 
dos alunos que já participaram do 
intercâmbio, com seus depoimentos 
e imagens. Até lá ! 

 A PUCPR tem convênio com Universidades nos 
seguintes países: Argentina, Alemanha, Austrália, Bélgica, 
Canadá, Chile, China, Colômbia, Coréia do Sul, Cuba, Espanha, 
Estados Unidos, França, Itália, Japão, México, Países Baixos, 

Paraguai, Peru, Portugal, Suiça, Ucrânia.
No link do Intercâmbio Universitário no site da PUCPR, estão 
listadas as Universidades, seus sites e os cursos que oferecem. 
Faça a sua escolha!

PREPARE SEU FUTURO PROFISSIONAL 
COM EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL

EM QUE PAÍSES VOCÊ PODE REALIZAR SEU INTERCÂMBIO?

BOLSAS DE 
ESTUDOS

CONHEÇA O NÚCLEO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO & 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

RELATO DAS 
EXPERIÊNCIAS

Chicago – DePaul University Montréal Université de Montréal
Espanha 

Universidade de Vigo
França,Universidade Católica de Lille


