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Para um estudante norte-americano, a expressão "study abroad" oferece uma 
oportunidade excepcional de viver e estudar fora dos Estados Unidos, 
desenvolvendo uma percepção única e pessoal sobre a cultura, o povo e a 
sociedade de outros países. Esta foi nossa opção ao vir para o Brasil, durante nosso 
terceiro ano de faculdade, a exemplo do que fazem 3% dos estudantes 
universitários dos EUA.  
 
Viemos para uma estadia de três meses (term abroad), junto com outros dez 
estudantes de dois colleges do Estado de Nova York: Hobart and William Smith 
Colleges e Union College. Escolhemos vir para o Brasil por diversas razões, 
incluindo a curiosidade sobre o povo, a cultura e a língua, além do prazer de viajar.  
 
Desde o momento em que aterrissamos no Aeroporto de Guarulhos, fomos 
recebidos no Brasil de braços abertos. Parecia que o país estava tão feliz em nos 
acolher, como todo o grupo se encontrava ao aqui chegar. Cada um de nós está 
vivendo com uma família de acolhida, que nos trata como seus próprios filhos.  
 
Viemos para a PUC-SP no âmbito de um convênio de cooperação com nossos 
Colleges, e nossa estadia conta também com a parceria da Associação Alumni, que 
oferece apoio logístico ao programa, incluindo a organização de viagens, visitas e 
atividades extra-classe. Por meio do Curso de Extensão "Brasil em Perspectiva", 
temos acesso a um rico panorama geral sobre sociedade, religiosidade, história e 
cultura brasileiras, todo ele oferecido em língua inglesa.  
 
Sentimo-nos extremamente bem-vindos na PUC-SP, integrando-nos com seus 
estudantes, fazendo amizades, participando de viagens - como a que fizemos para 
Ilha Bela -, encontrando pessoas interessadas em discutir e conhecer nossa cultura, 
da mesma forma como queremos conhecer a delas.  
 
Como viemos de uma atmosfera universitária completamente diferente, é 
interessante ver como as pessoas da nossa idade interagem na PUC-SP. Todos nós 
estudamos em faculdades localizadas em um grande campus universitário, onde 
vive a maioria dos estudantes. Diferentemente da PUC-SP, que tem cerca de 
17.000 estudantes, nossos colleges não têm mais do que 2.600 estudantes. A 
"Prainha" da PUC-SP assemelha-se ao que chamamos de "The Quad" ou "Student 
Union", locais onde os estudantes se encontram, conversam, interagem. Sempre 
que passamos por ali, vemos novos rostos, atividades nos Centros Acadêmicos, 
entradas e saídas da Biblioteca. Na PUC-SP, o ambiente é extremamente acolhedor, 
o que faz com que não nos sintamos estrangeiros ou estranhos à sua comunidade.  
 
Na parte acadêmica, além de termos a oportunidade de estudar diversos aspectos 
da diversidade da sociedade e da cultura brasileiras, temos o imenso privilégio de 
ter aulas com professores de alta qualidade. Vamos também poder transferir os 
estudos desenvolvidos na PUC-SP como créditos revalidados em nossos colleges..  
 
Sentimo-nos como se fôssemos realmente estudantes da PUC-SP. Estudamos na 
mesma instituição, comemos as mesmas comidas, tomamos os mesmos ônibus, 
vivemos na mesma cidade. A atmosfera geral é muito agradável e nos faz sentir 
parte desta grande Universidade.  



 
           Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 
 

  

Rua Monte Alegre, 984 -  São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8000 - http://www.pucsp.br/   

 
Já estamos preocupados em saber como vamos nos adaptar no retorno aos velhos 
hábitos dos nossos colleges.  
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Estudante de Sociologia do Hobart and William Smith Colleges, EUA  
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