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Fazer intercâmbio em Córdoba foi uma 

experiência maravilhosa pra mim. Córdoba é uma 

cidade bem antiga, e possui uma arquitetura muito 

bonita, bastante charmosa.  

 A Universidad Nacional de Córdoba 

completou esse ano 400 anos e conta com uma 

cidade universitária muito bonita, cheia de áreas 

livres e gramados. Quando cheguei na universidade, 

tive ajuda do pessoal que cuida das burocracias dos intercambistas, que me orientaram 

como proceder para a obtenção do visto.  

 Como fui com a bolsa AUGM, a UNC 

me alocou em uma residência universitária. 

Quando soube, ainda no Brasil, que dividiria 

casa com mais 25 pessoas foi um choque para 

mim. Eram todos intercambistas, na mesma 

situação que eu. Conviver com tanta gente, com 

costumes e tradições tão diferentes das minhas 

foi um aprendizado incrível. Me fez pensar em 

muitas coisas, me permitiu conhecer outras 

realidades e mostrar a minha realidade também. 

Dividi quarto com uma mexicana e nossa casa 

era rica em diversidade: bolivianos, uruguaios, 

brasileiros, espanhóis, chilenos, franceses, alemães, suecos e por ai vai. 

 A bolsa AUGM me concedeu também um curso de espanhol na universidade, 

com duração de um semestre, o que foi muito bom para desenvolver meus 

 

Na entrada da Facultad de Psicología da UNC 

 

Alguns dos outros intercambistas da casa em que 

morei 



conhecimentos na língua. Na Faculdade de Psicologia, escolhi 3 disciplinas. Parece 

pouco quando comparamos com a carga horária da nossa faculdade aqui no Brasil, mas 

considerando que eu estava em um país que não fala minha língua me pareceu um 

número bom. Acredito que 3 ou 4 matérias é um número bom para se fazer em um 

intercâmbio. 

 A vida em Córdoba foi bem diferente do que eu estava acostumada em São 

Paulo: eu ia a pé para a faculdade, vivia bem no centro da cidade, quase não precisava 

pegar ônibus, estava sempre conhecendo algo novo da cultura Argentina, frequentando 

muito os parques, feiras culturais, 

conhecendo as cidades vizinhas 

(cheias de paisagens deslumbrantes, 

como montanhas e rios) e tomando 

muito chimarrão, é claro. Aliás, o 

chimarrão é algo tão presente no 

cotidiano das pessoas, seja em aulas, 

parques ou simplesmente um pretexto 

para conversar com os amigos e dividir 

o mate, que eu acabei deixando que ele 

entrasse em meu cotidiano também.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando mate (chimarrão) no Parque Sarmiento. O mate é 

um costume muito forte lá, todos tomam em todos os lugares. 

 

Com outras intercambistas de Psicología, com nossas notas em 

mãos. 



Fotos da cidade de Córdoba: 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo de las pulgas – Feira que acontece aos fins de semana 

na cidade. São vendidos artesanatos e sempre há 

apresentações musicais. 

 

Manzana Jesuítica – quadra com  vários prédios históricos 

 

 

Uma das ruas no centro da cidade 

 

No Paseo Del Buen Pastor com Ana, outra 

Uspiana, que assim como eu, foi pra Córdoba 

por meio da bolsa AUGM do CCint Central 



 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de los padres capuccinos 

 

Rua no centro da cidade. No centro, há uma área em 

que só é permitido circular a pé. 

 

La Cañada – Rio Suquía 

 

Museu da UNC 


