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          O trabalho pretende mostrar as ações pedagógicas planejadas pela Comissão de Intercâmbio do CAp UFRGs  na 

edição 2016  do intercâmbio entre os alunos argentinos do Colégio Nacional de Monserrat e do Instituto Remedios 

Escalada de San Martín e os do CAp da UFRGS no período em que o CAp é a instituição anfitriã do intercâmbio. 

Detalha-se como a equipe de trabalho organiza todo o processo para conseguir que as necessidades dos intercambistas 

sejam atendidas  na sua estada em intercâmbio e como os  estrangeiros são acolhidos na casa dos alunos brasileiros e 

considerado um “irmão”, envolvendo assim a toda comunidade escolar na experiência.  A equipe trabalha com a 

convicção de que esses encontros interculturais fortalecem os laços internacionais entre os países que promovem a 

presente ação e que é um modo  de cooperar para a consecução de um mundo plural e solidário. Nesse contexto, os alunos 

são incentivados a exercitar a língua do outro em um ambiente de imersão real, promovendo que  a amizade dos 

estudantes das três instituições seja possível além do tempo do convívio presencial, estabelecendo vínculos duradouros.   

A experiência busca contribuir para aumentar e consolidar os laços de cooperação internacional, promovendo e 

intensificando o estabelecimento de relações firmes que visem ao desenvolvimento educativo em áreas de interesse mútuo 

das instituições envolvidas, colaborando assim na construção da paz das nações.  Tenta-se conseguir o estreitamento de 

laços entre as três instituições (UNC, IRESM e UFRGS), bem como entre Brasil e Argentina, possibilitando relações 

harmônicas e firmes.  Os intercambistas são  acompanhados e auxiliados diariamente pelos professores envolvidos no 

projeto dentro do horário regular de aula, sendo que fora das atividades escolares são os pais tutores (pais de alunos do 

CAp UFRGS) que os auxiliam e albergam nas suas casas como um filho. Assim, o aluno visitante, é em todos os 

momentos do dia acompanhado e ajudado na sua adaptação no pais estrangeiro numa permanente troca com a 

comunidade escolar  Nos diversos momentos,  são realizados registros fotográficos e vídeos que servem como 

documentos visuais e são solicitados relatos sobre a experiência vivenciada no país estrangeiro, tentando documentar os 

diferentes pontos de vista e juízos de valor dos estudantes, construindo assim um retrato da diversidade vivenciada por 

eles e também  pelos professores. Isso permite uma rica reflexão tanto de docentes como de alunos num permanente 

trabalho que busca conseguir relações humanas baseadas no respeito, compreensão e aceitação das diferenças para a 

construção e uma cultura de paz.  
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