
Olá Alunos,

AUSTRALIAN  CATHOLIC  UNIVERSITY (ACU) 
é uma dentre as 200 Universidades conveniadas 
com a PUCPR. Querem conhecer um pouco 
sobre esta Instituição? 

Conversei com Liane Cristina Starepravo 
Lubascher, do curso de Publicidade e Propaganda 
da Escola de Comunicação e Artes, que nos 
contou a sua experiência no Intercâmbio que 
fez durante o primeiro semestre de 2012, por 
meio do Núcleo de Intercâmbio e Cooperação 
Internacional (International Exchange and 

Cooperation Offi ce) da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – PUCPR.

“Navegar é preciso...”

Fernando Pessoa
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Expediente:

Profª Drª Maria Teresa Marins Freire (produção textual)
Colaboração: Agência Experimental da Escola de Comunicação e Artes - PUCPR (projeto gráfi co)

CONTATO  
www.pucpr.br/intercambio

intercambio@pucpr.br
twitter.com/PUCPR_exchange

E-News: 
como você decidiu pela ACU?

Liane: meu sonho era ir para a Austrália e fi car 
um tempo no país; fui buscar informações sobre o 
intercâmbio que a PUCPR oferecia e fi quei sabendo 
sobre a AUSTRALIAN CATHOLIC  UNIVERSITY 
(ACU); também me informei sobre a Universidade e ao 
confi rmar  que era muito boa resolvi ir para lá.
E-News: de que forma você se preparou para fazer o 
intercambio? 

Liane: pesquisei sobre a cultura do país e como poderia 
me sentir em casa.

E-News: quanto tempo passou na Australia? 

Liane: 08 meses

E-news: que cursos vc fez?   

Liane: English for Academic Purposes na Australian 
Catholic University (ACU)

E-news: como foi a experiencia cultural? 

Liane: A cultura é bem diferente e temos que nos 
adaptar, é bom conhecer e aprender com outras 
culturas. Essa experiência será para sempre.

E-news: como foi recebida?  fez amizades? 

Liane: Fui muito bem recebida tanto pe
los professores e coordenadores como pelos alunos. 

Todos estão sempre ao seu lado e ajudam no que for 
preciso.

E-news: mantém contato com o pessoal de lá? 

Liane: Mantenho! Falo com as pessoas que conheci 
lá quase todo dia, hoje em dia a comunicação é muito 
mais fácil.

E-news: comente o que você achar importante 
destacar

Liane: É uma grande experiência de vida. Vale a 
pena se esforçar e viver tudo isso, além da língua que 
aprendemos, amadurecemos muito com tudo isso. 
Indico para todo mundo o intercâmbio.

A Universidade Católica da Austrália (Australian 
Catholic University) foi criada em 01 de janeiro 
de 1991, a partir da junção de quatro Instituições 
Católicas cujas origens datam de meados de 1800. 
Fundamentada nos valores católicos, a Universidade 
se preocupa em formar estudantes com uma atuação 
crítica e ética. 

A Instituição tem seis campi na Austrália e na nossa 
área oferece os seguintes cursos:

ARTES com as disciplinas: Administração, Drama, 
Geografi a, História, Literatura, Matemática, Mídia, 
Musica, Filosofi a, Política, Psicologia, Sociologia, 
Teologia, Artes Visuais e Design.

COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA oferecendo: Produção em 

Mídia, Produção em Áudio, Produção em TV, Animação 

2D, Comunicação, Legislação, Produção Textual. Os 

estudantes são preparados para atuar nas áreas de: 

cinema, televisão ou radio, mídia alternativa, marketing 

e relações públicas, mídias sociais, assessoria e/ou 

consultoria, pesquisa, políticas de comunicação para 

governos e indústrias.  

ARTES VISUAIS desenvolvendo áreas como : desenho, 

pintura, gravura, fotografi a, escultura, cerâmica, produção 
de vídeo, design de objetos, design gráfi co, design de 
páginas da web e animação, streaming de mídia com 

foco em produção de vídeo/ áudio e editoração.

ARTES E ECONOMIA que prepara estudantes para 

atuarem em: Mercado fi nanceiro e de commodities, 
Negócios, Previsão Econômica, Políticas de 

Desenvolvimento Econômico, Setor Bancário, Seguros, 

Turismo, Jornalismo, Ensino, Área Governamental, 

Gestão Meio Ambiente, Relações Internacionais e 

Política. 

 

Saiba mais no site da Universidade: www.acu.edu.au

Vivam essa experiência cultural inesquecível!
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