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No começo eu queria ir para o Brasil para aprender um novo idioma, mas
nunca imaginei o tudo o que eu aprendi lá. No começo todo era muito
confuso, as aulas, as pessoas, uma casa nova, tudo! Mas foram as pessoas
mesmas e a convivência o que me fez sentir muito bem e melhor adaptada,
os brasileiros tem um jeito único! Tem uma cultura muito grande e diversa o
que faz sejam mais 'open mind' e respeitam aos outros. São muito amáveis,
não conheci nenhum que não tivesse a vontade de falar e trocar uma boa
conversa, além de sempre procurar ajudar e participar em todo.
Adorei a universidade, é muito grande e tem sempre coisas legal seja para
assistir, participar ou fazer. Uma coisa que gostei muito é que tem muito
interesse na ciência e procuram o bem-estar dos seus alunos e pelo menos
eu posso disser que para com a gente intercambista vocês têm sempre uma
atitude de serviço.
Tô muito obrigada com minha universidade daqui do México e com a USP.

Aprendi muito sobre assumir riscos e
fazer coisas diferentes.
Florianópolis, SC.

Sempre ouvi falar desse lugar na TV e nos
livros. Foi incrível ficar aqui.
Rio de Janeiro, RJ.

Sério, gente, as paisagens e a natureza
que tem é maravilhosa! Acho que aqui vai
ser dos meus lugares favoritos no mundo
inteiro.
Florianópolis, SC.

A sua cultura, a sua alegria é única.
(Tô muito obrigada com vcs por me
mandar o endereço dessa casa daqui.
KK. Beijos!)

Sempre se leva um pedacinho de cada
pessoa assim como também se deixa
um pedacinho da gente em cada um.
Jantar internacional, IP, USP.

MEU MÉXICO É ASSIM...

Temos o vulcão mais pequenino
do mundo. A verdade é que parece
engraçado, mas é curioso.
Puebla, Pue.

Gostamos muito das festas e passar tempo
com a família. No natal a gente quebra a
piñata (um negócio que tem dentro muitos
doces) por enquanto os outros estão
cantando.
Taxco, Gro.

Uma coisa muito mexicana
além da comida são as
pirâmides,
restos
de
civilizações
antigas.
Malinalco, Edo. México.

Também temos muitas cachoeiras, não
tão grande como as do Foz do Iguaçu,
mas essas daqui são parte de uma bela
formação rochosa pela natureza.
Prismas Basálticos, Hgo.

A gente gosta muito de
conservar a sua cultura, o dias
dos mortos é uma parte
importante
dela.
Morelia, Mich.

Temos muitos lugares bonitos e não
tão conhecidos, como esse daqui
chamado “mil cascadas” um lugar
com uma infinidade de cachoeiras.
Meu
lugar
favorito.
Taxco de Alarcón, Gro.

