
Relatório sobre a minha experiência no Brasil 

 

 

Cheguei ao Brasil no dia 30 de julho, uma terça-feira ao meio-dia. Tive 

sorte que me esperara no aeroporto um cara da minha cidade que mora lá, em 

São Paulo, há dois anos. Acho que se não fora por ele não teria alcançado o 

hostel onde tinha minha reserva porquanto SP é uma cidade muito grande e 

com muito transito onde qualquer pessoa pode ser perdida. Lembro que minha 

primeira impressão sobre a cidade foi sobre o transito, mas também sobre os 

mercadinhos de frutas espalhados por os bairros.  

 Durante minha primeira semana me hospedei num hostel chamado Nahu 

do bairro Butantã que fica perto da Cidade Universitária. Isso me permitiu ir 

andando a pé ate a USP durante os primeiros dias em que tive que fazer a 

documentação necessária para legalizar minha inscrição no Instituto da 

Psicologia além de dos documentos necessários para residir no pai durante o 

tempo que durara o intercambio.   Neste primeiro tempo também realizei a 

matricula as disciplinas escolhidas.  Matricule-me nas seguintes disciplinas: 

Psicologia e Educação às Terças-feiras de 08:00 a 10:00 hs com a professora 

Marilene Proença; Políticas Públicas, Saúde Coletiva e Psicologia Social às 

Oi pessoal! Sou Lucrecia Hang, tenho 24 anos e 

nasci numa cidade chamada Rosário, localizado 

no litoral de Argentina. Aqui moro com meus pais 

e minha irmã menor, porquanto meus outros três 

irmãos moram com suas novas famílias.  

Eu faço minha graduação em Psicologia na 

Faculdade de Psicologia na Universidade 

Nacional de Rosário e tenho pensado finalizar a 

formação no final do ano.  

Fiz um intercambio de graduação no segundo 

semestre de ano 2013 na USP, no Instituto de 

Psicologia e tenho por objetivo contar minha 

experiência durante esse tempo em seu país.  



Terças-feiras 13:30 a 17:30 com a professora Ianni Scarcelli e Prevenção e 

Promoção da Saúde no Campo da Sexualidade II - 2013201 nas Quartas-feiras 

13.30 a 16.30 hs com a professora Vera Piava. 

 Eu tenho que admitir que a parte burocrática foi um pouco tediosa!!! 

Felizmente eu não tinha grandes inconvenientes, mas tenho colegas que sim! 

  A transição por as disciplinas foi uma experiência muito enriquecedora 

para minha formação profissional. As mesmas me concederam a oportunidade 

de fazer estagio que me permitiram conhecer a Sistema Único de Saúde 

brasileiro e as praticas dos profissionais da saúde deste país. Ambos os 

professores e colegas de sala de aula foram muito abertos a minha participação 

nas disciplinas e minhas opiniões sobre as questões trabalhadas. Isso me permitiu 

sentir mais relaxada e participar mais ativamente alem de estabelecer uma 

relação que espero seja mantida ao longo do tempo e permita um contato 

entre as duas universidades.   

  No dia 5 de Agosto aluguei um apartamento no bairro da Consolação, 

juntamente com uma menina Argentina com a qual dividia o quarto, e outra 

brasileira onde vivi os quatro meses que durou o intercambio.  Morar nessa zona 

me permitiu ter um acesso a muitos meios de transporte o que facilitou conhecer 

o resto da cidade. Nessa casa encontrei duas amigas é um pouco de minha 

Argentina porquanto a menina brasileira gosta de meu pai e tem objetos em 

alusão aos nossos costumes. Chamávamo-la “Uma casa muito Argentina”.  

  Durante o tempo que morei no São Paulo consegui conhecer museus, 

parques, bares, teatros, e bairros típicos da cidade. Os fins de semana, durante o 

dia, costumávamos ir de feiras, bairros e museus.  

Adorei o parque Ibirapuera! E o bairro Pinheiros e Vila Madalena! São Paulo é 

uma cidade com uma cena cultural incrível! E a melhor parte é que muitas 

coisas podem ser feita de graça! A USP também oferece muitas atividades... É 

questão de olhar!  

  Compartilhei todas essas experiências com um grupo de amigos 



argentinos que também estavam fazendo o intercambio na USP em diferentes 

faculdades. Foi bom passar tempo com eles porque compartilhávamos a língua, 

mas a experiência me permitiu conhecer pessoas de todo o mundo! É 

maravilhoso ter a oportunidade de conhecer e conversar com pessoas com 

outros costumes e maneira de pensar diferentes. Acho que isso enriquece de 

todos os pontos de vista.  

  Conheci pessoas de Brasil, de Colômbia, de Espana, Alemanha, Suíça, etc. 

Uma coisa que chamou minha atenção foi à hospitalidade dos brasileiros. Tive a 

sorte de ter sido convidada a almoços e jantares muito legais!!! Experimente 

feijoadas e sobremesas que nunca olvidarei!!!  

  A experiência também foi uma oportunidade para aprender a língua 

portuguesa. Fiz um curso de conversa no Instituto de Línguas da FFLCH na casa 

da Cultura Japonesa, mas morar com uma menina brasileira me ajudou 

aprender mais rápido!  

  Aproveite para viajar pelo país e conhecer alguns dos lugares mais 

turísticos. Foi para Rio de Janeiro, Búzios, Ilha Grande, Ubatuba e Arraial do 

Cabo... O lugar mais bonito que conheci na minha vida!!  

  Para poder fazer o intercambio eu recebi uma bolsa da Associação de 

Universidade do Grupo Montevideo que foi dada em tempo e forma por a 

Universidade de São Paulo. A mesma me permitiu alugar o apartamento, 

subsidiar a alimentação e transporte. Os demais gastos como saídas, passeios e 

viagens foram subsidiados com dinheiro próprio. 

  Compartilho algumas fotos que descrevem esta experiência em imagens... 



 

Vista desde o edifício Itália, a edificação              Fim da tarde no Parque Ibirapuera 

mais alta do São Paulo 

 

 

Tarde por Av. Paulista                                Centro de São Paulo 

 

 

 

 



 

Vale do Ribeira, estado de São Paulo                   Búzios 

 

Arraial do Cabo                                                          Cabo Frio 

 

Festa na USP                                                        Companheiros do Intercambio 

 



Foi uma experiência Incrível!!!!! 

Muito obrigado por ter aberto a porta de 

sua universidade e deixa-me conhecer 

seu país! 


