
Durante el año 2011 tuve la fortuna de hacer intercambio en el Instituto de Psicología 

de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Cuando fui aceptada en la facultad pensé que era una 

gran oportunidad de enriquecer mis conocimientos académicos y ver  las áreas de la psicología 

desde un enfoque diferente. Sin embargo al llegar a este maravilloso país no solamente me 

encontré con una universidad  receptiva a los extranjeros, comprensiva e interesada en el 

bienestar de sus estudiantes de intercambio, también me encontré frente a frente con una 

cultura brasilera donde su música, su gente amable, su comida y su interés en mi país me hace 

hoy por hoy sentir “Saudades” de mis hermanos el pueblo brasilero. Durante mi estadía tuve la 

posibilidad de  viajar a diferentes lugares de Brasil, desde Salvador de Bahia donde conocí un 

poco de la historia de este país hasta río de Janeiro donde subí hasta el corcovado. Ademas de 

esto  conocí personas de varios lugares del mundo, con quienes aun hoy tengo contacto y he 

visitado en sus  países. 

 

Em 2011 eu tive a sorte de fazer intercambio no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo no Brasil. Quando  eu fui aceita na faculdade pensei que era uma 

grande oportunidade para enriquecer o meu conhecimento acadêmico e ver as áreas da 

psicologia a partir de uma abordagem diferente. No entanto, na chegada a este país 

maravilhoso, não só me encontrei com uma universidad receptiva, comprensiva e interessada 

no bem-estar de seus alunos de intercambio, eu também me encontrei frente a frente com a 

cultura brasileira, onde a sua música, pessoas amigáveis, sua comida e seu interesse em meu 

país hoje me faz sentir "Saudades" de meus irmãos do povo brasileiro. Durante a minha 

estadia, tive a oportunidade de viajar para diferentes lugares no Brasil, desde Salvador na 

Bahia, onde eu conheci um pouco da história deste país até o Rio de Janeiro, onde eu fui ao 

Corcovado. Além disso eu conheci pessoas de várias partes do mundo com quem eu tenho 

contato e até hoje eu visitei em seus países. 


