
Laura Sliva - Jornalismo

Após ser criada num ambiente “um pouco 

internacional”, conforme descreve, Laura 

quis voar. Optou pelo intercâmbio e viajou 

para a ex-capital francesa, Lyon, onde 

mora há seis meses e estuda na Université 

Lumiére Lyon 2, uma das 240 conveniadas 

com a PUCPR. No total, ficará por lá 
durante um ano. Conversamos com ela 

para saber como tem sido a experiência.

Como é ser brasileira na Europa?

Os europeus adoram os brasileiros e os 

franceses não são exceção. Nascer brasileiro 

é considerado cool. Mas o Brasil para eles se 

resume ao Rio de Janeiro e seus estereótipos, 

embora existam franceses mais esclarecidos.

A vida de intercambista tem sido agradável?

A vida de estudante aqui é mais fácil que no Brasil, sobretudo para um 

intercambista que quer viajar. Na Europa tudo é perto, existem vários 

meios de economizar. Na França eu estive em Lyon, Paris, Nancy, Reims, 

Strasbourg, Dijon, Nice e outras cidades pequenas.  Fora da França fui para 

Brugges e Bruxelas (Bélgica), Genebra e Lausanne (Suíça), Berlim e Baden-

Baden (Alemanha) e Praga (República Tcheca). Mas ainda tenho muitos 

planos e muitos lugares que quero conhecer, nem dá vontade de voltar.

Há algo curioso na cultura francesa?

Os franceses são muito honestos. Eles não têm 

o costume de mentir e respeitam o próximo. 

Já perdi uma carteira com todos os cartões 

de crédito e documentos, mas me devolveram 

intacta. O trânsito também é uma beleza: os 

motoristas respeitam as bicicletas. Carros e 

bikes transitam em harmonia nas mesmas pistas. 

Université Lumiére Lyon 2Fotos: arquivo pessoal

universidade bastante internacionalizada. “Trabalhamos 

todos os anos para isso trazendo novos serviços, trabalhos 

e parceiros”, disse. Exemplos práticos são as matérias 

em inglês que a Escola de Comunicação e Artes (ECA) 

passará a ofertar a partir do segundo semestre de 2013.

Os intercâmbios de longa duração continuarão existindo, 

mas também haverá a possibilidade de realizar atividades 

de curta duração no exterior. No dia 14 de setembro um 

grupo de alunos e professores de Jornalismo vai para os 

Estados Unidos produzir conteúdo jornalístico multimídia 

sobre a cultura norte-americana e brasileiros que vivem nos 

EUA. Durante uma semana o pessoal ficará na Kent State 
University e depois mais uma semana em Nova Iorque.

Novidades para 2013

Abroad News

Conversamos com o Diretor de Relações 

Externas da PUCPR, Dr. Álvaro Amarante, para 

saber o que há de novo quando o assunto é 

internacionalização. Para começar, ele nos 

contou que a PUCPR tem o objetivo de ser uma 
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