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Fui muito bem recebida e orientada do início ao fim da experiência, tornando 
tudo mais fácil. O trabalho da AULP é de seriedade e sensibilidade, pois 
proporcionar a aproximação de alunos de língua portuguesa é mais do que 
aproximar nacionalidades, é quebrar barreiras dos preconceitos e unir culturas, 
unir sobretudo pessoas. E como bem disse o professor e filósofo Paulo Freire 
‘Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas 
transformam o mundo’. Seguirei transformando um pouco o mundo com tudo o 
que vivi nessa mobilidade, guardando o carinho que recebi pelaque vivi nessa mobilidade, guardando o carinho que recebi pela AULP e a 
universidade que me recebeu tão bem.

Obrigada Lisboa, obrigada AULP, obrigada OEI,obrigada Universidade Lusófona!

Ana Carolina Torres, Mobilidade na Universidade Lusófona, Portugal

COM O APOIO:

Estou muito grata pela oportunidade. O crescimento foi enorme, a nível 
profissional e pessoal. Fico muito feliz que existam bolsas como esta e tenho a 
certeza que a experiência ecoará em mim por muito tempo.Espero conseguir, de 
alguma forma, retribuir ao mundo tudo o que vivenciei. Muito obrigada por 
tanto.

Juliane Guimarães, Mobilidade na Universidade Nova de Lisboa, Portugal
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A experiência de conhecer outra cultura e poder estudar uma outra didática, com 
pessoas, referências e vivências diferentes, é uma experiência única e 
inenarrável. Apesar dos desafios de adaptação a uma nova realidade, sinto que 
cresci e amadureci enquanto ser humano e agente transformador da minha 
comunidade. Hoje, mais do que nunca, sinto-me mais preparado para as 
adversidades e aberto às transformações.

Gabriel Sousa Gabriel Sousa Viana, Mobilidade no Instituto Politécnico de Bragança, 
Portugal


