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Durante o segundo semestre de 2001 participamos de um Programa de 
Intercâmbio na University of the Incarnate Word (UIW), em San Antonio, Texas, 
devido a um protocolo acadêmico de colaboração assinado entre a PUC-SP e esta 
universidade americana. Este programa oferecido pela PUC possibilitou que nós 
cursássemos a faculdade nos EUA como estudantes americanos, participando de 
todas as atividades curriculares, e estando isentos das mensalidades lá, pois 
continuamos pagando-as aqui PUC. 
 
Em San Antonio, decidimos morar no campus da UIW, nos chamados dorms. De um 
lado tínhamos liberdade por estarmos sozinhos, conveniência por morarmos dentro 
do campus universitário e um grande número de amigos tanto americanos como 
estudantes internacionais - turcos, mexicanos, colombianos, argentinos, alemães, 
austríacos, espanhóis, enfim, a diversidade cultural era muito grande, possibilitando 
uma gama enorme de conhecimento.  
 
Porém, existiram muitos obstáculos que tivemos que ultrapassar, etapas vencidas 
passo a passo, como a comida do restaurante universitário, a distância da família, 
dos amigos e da(o) namorada(o), o atentado terrorista de 11 de setembro no 
World Trade Center com a conseqüente pressão familiar para retornarmos e a 
drástica mudança da vida nos EUA. Além disso, experiências como dividir um 
quarto com alguém que você nunca viu, um novo método de ensino baseado no 
estudo em casa e poucas aulas por semana (bem diferente do que nós na PUC 
estamos acostumados, pois aqui temos mais de 4 horas de aula por dia, enquanto 
lá tínhamos aproximadamente 2 horas diárias) fizeram com que tivéssemos que 
lidar com um novo estilo e ritmo de vida, um dos objetivos dos programas de 
intercâmbio. 
 
Apesar de alguns problemas, a experiência foi fantástica possibilitando um 
crescimento pessoal como também acadêmico-profissional. Cursamos a faculdade 
na área que desejamos, melhoramos nosso inglês e conhecemos uma nova 
realidade. Enfim, uma oportunidade única. 
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