Eu sou Alejandra León Noyola, intercambista na
USP no primeiro semestre do 2019 e neste relato vou
falar sobre a minha experiência na USP (IP e FEA) e no
Brasil, além de apresentar algumas fotos sobre o meu
país natal, México.
Se bem que eu sempre fiquei interessada no
Brasil pela sua cultura, música e a grande fama do
carnaval, nunca imaginei morar nesse país. Embora
Brasil nunca foi uma prioridade para mim, o fato de que
a minha família fosse morar em São Paulo foi uma
grande motivação para eu procurar fazer um intercâmbio
lá. Assim, comecei procurar os convênios que a minha
universidade tinha no Brasil e a USP foi a minha melhor
opção pelo fato de estar em São Paulo e pelo seu
reconhecimento e mérito académico.
Santana de Parnaíba, SP
Ao começo do meu intercâmbio não tinha muitas
expectativas sobre a USP e a verdade estava um pouco
assustada com o alto nível acadêmico dela, mais depois
percebi que não tinha porque ficar assim. O recebimento
dos intercambistas no IP foi bom e o pessoal do IPccint e
professores sempre ficaram dispostos a nos ajudar e eles
foram muito flexíveis. Uma das coisas que eu mais gostei
foi a flexibilidade que deram aos intercambistas para
explorar a USP e suas diferentes faculdades, assim
como a possibilidade de inscribir matérias nelas.
Pessoalmente quiz aproveitar ao máximo essas possibilidades oferecidas pela USP
e além do IP também cursei disciplinas na FEA, o que
enriqueceu muito a minha experiência. Pois a FEA tem
um clube que promove a integração e diferentes viagens
e atividades entre alunos intercambistas, o que marcou
uma diferença importante no meu intercâmbio e me
ajudou muito na criação de amizades. Outra coisa que eu
gostei muito da USP foi a cultura do bandejão e o grande
número de lugares onde você pode comer ou tomar café
por um preço baixo.

Pinacoteca, SP

Por outro lado, São Paulo tornou-se uma das minhas cidades favoritas no mundo
(eu gosto muito das cidades grandes) e me apaixonei por todos os seus enormes edifícios e
muitos museus e atividades para fazer. Ao longo do tempo descobri que Brasil tem muitas
coisas semelhantes ao México porque ambos têm
culturas e costumes em comum, não obstante a
música brasileira é muito diferente da mexicana e foi
uma das coisas que eu mais curti descobrir durante
este tempo. Também amei a natureza e variedade de
animais que existem lá, assim como as frutas e
diferentes tipos de comida que provei durante o meu
intercâmbio. Enfim, eu fico muito feliz sabendo que
vou visitar Brasil novamente e vou me encontrar com
minha família e amigos brasileiros.
Maresias, SP
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Agora umas fotos do México...
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A casa da Frida Kahlo na
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Eu morei lá 1 ano
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A minha universidade: Tecnológico de Monterrey...

(Todas as fotos foram tiradas por mim, exceto as da minha universidade)

