
Essa experiência pode acontecer na 
Universidade de Montréal (UdeM), que 
valoriza a multivivência cultural por 
meio da internacionalização de seus 
programas que abrange parcerias 
com várias universidades do mundo 
todo, hospedando anualmente 6.000 
estudantes provenientes de 120 
países. É um cenário propício ao 
aprimoramento acadêmico e curricular. 
Conforme a Coordenadora, “para os 
alunos de Relações Públicas essa 
experiência é fundamental, aprimora 
as habilidades de comunicação e 

principalmente de relacionamento”. 
Francieli também salienta outra 
questão muito interessante: “o 
convite à reflexão sobre conceitos, 
valores, opiniões, culturas, política, 
possibilitam vivências que agregam 
valor ao currículo e carreira. O Curso 
de Relações Públicas da PUCPR 
apoia e incentiva essas experiências 
Internacionais”.  

Fundada em 1878, a Universidade 
de Montréal (UdeM) é considerada, 
atualmente, como uma das principais 

instituições de ensino superior 
no mundo. Acolhe professores 
e pesquisadores de inúmeras 
universidades e realiza projetos de 
desenvolvimento científico, social e 
educacional nos cinco continentes.

Dentre os seus 300 programas de 
estudo do 1º, 2º e 3º ciclos a UdeM 

oferece Comunicação, Artes e Música.

Conheça mais a UdeM em  
http://www.umontreal.ca/
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Olá Alunos,
Viajar é preciso. Conhecer locais 
diferentes pode nos proporcionar 
diversas experiências. 

A convivência com outra cultura é 
fator de enriquecimento e abertura 
de novas possibilidades.  Julius 
Nunes, Coordenador do Curso de 
Jornalismo, comenta que “vivências 
internacionais são sempre 
importantes na complementação 
profissional e principalmente no 
que se refere ao ganho de bagagem 
cultural que proporcionam.” 

O multiculturalismo que podemos 
encontrar no Canadá possibilita essa 
troca de experiências de realidades 
sociais, que complementa a visão 
de mundo de futuros profissionais. 
Na opinião de Julius “para futuros 
Jornalistas essa é uma grande 
oportunidade para que conheçam 
in loco a realidade de países, seus 
povos e culturas, e com isso tenham 
percepções diferenciadas. É um 
ótimo momento para treinar outra 
língua, fazer contatos profissionais, 
perder medos e aprender a 
gerenciar tempo e dinheiro. É uma 

experiência inesquecível e que o 
curso de Jornalismo da PUCPR 
incentiva os alunos a terem”, 
declara o Coordenador.

Além do mix de povos, o Canadá 
dá grande importância à formação 
escolar e acadêmica, investindo 
fortemente em educação. Montréal 
se destaca como principal centro 
educacional do país, contribuindo 
para a qualidade de ensino. É a 
maior cidade universitária do país, 
formando anualmente grande 
quantidade de jovens, que saem 
preparados para as exigências da 
vida moderna e do mercado de 
trabalho cada vez mais competitivo. 
Participar desse ambiente resulta 
em benefícios para a vida pessoal 
e acadêmica. De acordo com 
Francieli Mognon, Coordenadora 
do Curso de Relações Públicas, 
“intercâmbio possibilita uma 
vivência rica e plural. Aprender 
uma nova cultura atrelada ao 
aperfeiçoamento do conhecimento 
e da língua estrangeira possibilita 
um melhor desempenho tanto na 
vida pessoal quanto profissional”. 

“Navegar é preciso...”

Fernando Pessoa


