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 O Espaço Estéti-
co e a Coordenação 
do  Projeto Córdoba 
convidam para partici-
par da semana e mos-
tra “A Integração Co-
meça Por Nós”.  
 A semana refe-
re-se as comemora-
ções dos 20 anos do 
Acordo de Coopera-
ção Acadêmico Cultu-
ral Brasil Argentina.  
 A mostra apre-
senta o material que 
foi utilizado e produzi-
do durante esses 20 
anos: reflexões, fotos, 
artigos, desenhos, e 
objetos pessoais dos 
intercambistas  e dos 
professores. 
 
Abertura:  
02 de outubro de 
2012 às 17 horas 
  
Período de Visitação: 
02 a 07.10.2012 
Horário: 7h30 às 18h 
Local: Espaço Estético 
- CA/UFSC 
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PROJETO  
CÓRDOBA 

Mostra e Semana  
A Integração Começa 

Por Nós 

Danuza Meneghello  
projetocordoba@gmail.com 

Fone: (48) 3721-2419 

20° ACORDO DE COOPERAÇÃO 
ACADÊMICO E CULTURAL  

BRASIL - ARGENTINA  



A INTEGRAÇÃO COMEÇA POR 
NÓS 

 
 

“Eles passarão, nós passarinho.”  
Mário Quintana  

 
 
 
 O Projeto Córdoba surge a 
partir do Acordo de Cooperação 
Acadêmico e Cultural firmado em 
1992 entre as Instituições de Edu-
cação Básica, Colégio de Aplicação 
e a Escuela Superior de Comercio 
Manuel Belgrano através de suas 
Universidades: Universidade Fede-
ral de Santa Catarina, Brasil e Uni-
versidad Nacional de Córdoba, Ar-
gentina, respectivamente. 

Era época de comemora-
ções pelos 500 anos do 
“descobrimento” e colonização da 
América, espaço temporal de uma 
massiva expropriação das riquezas 
de nosso continente. Para registrar 
a data, desde 1992 que as duas 
instituições desenvolvem ativida-
des com o objetivo de aproximar 
os dois países, com a ideia de su-
perar desconfianças, divergências 
e tentando criar novos paradigmas 
no sentido de viabilizar uma Amé-
rica Latina possível. Criar um novo 
patamar de desenvolvimento soci-
al, cultural, educacional. Nesta 
perspectiva pensando um novo 
cidadão latino americano. Era a 
integração em movimento.   
 

Programação 

 

 

02 de outubro: 

15h30min – Encontro dos ex-
intercambistas 
Local – Auditório do CA 
17h – Abertura da exposição 
“20 anos de integração” 
Local – Espaço Estético do CA 
 
03 de outubro: 

14h – Apresentação dos traba-
lhos de pesquisa dos inter-
cambistas cordobeses 2012 
Local – Auditório do CA 
 
04 de outubro: 

17h30min – Solenidade come-
morativa 
18h30min – Mesa redonda: 
Memórias do Projeto Córdoba 
e do Projeto Brasil 
Local – Auditório do CA 
20h – Jantar de confraterniza-
ção 
Local – Restaurante Universi-
tário 
 
05 de outubro: 

14h – Apresentação dos traba-
lhos de pesquisa dos inter-
cambistas brasileiros 2012.  
Local – Auditório do CA 
  

 Visando principalmente o estreita-
mento das relações culturais e acadêmi-
cas entre países latino-americanos, sobre-
tudo Brasil e Argentina, o Projeto aproxi-
ma estudantes e professores. É pioneiro 
ao criar a possibilidade para que, antes 
mesmo da assinatura do Tratado de As-
sunção 3, que oficializou o MERCOSUL, 
fossem estabelecidas discussões e refle-
xões a respeito de uma identidade e reali-
dade latino-americana através de um pro-
jeto educacional. En cierto modo,  borrar 
las barreras culturales entre pueblos her-
manos,  sin perder las identidades,  reco-
nociendo las diferencias,  pero haciendo 
hincapié en las relaciones y semejanzas. 
 Ao longo desses 20 anos, várias 
conquistas se deram a partir do Projeto 
Córdoba, como, em termos curriculares, a 
introdução no ensino fundamental e mé-
dio do Colégio de Aplicação da disciplina 
de Espanhol, e, mais recentemente, a de 
Estudos Latino-Americanos (ELA); e desde 
2006 a inclusão no IELA (Instituto de Estu-
dos Latinos Americanos) com sede na 
UFSC. 
 E mesmo com tantas conquistas, 

com mais de 400 estudantes intercambis-

tas e dezenas de professores envolvidos, 

ainda há muito a se construir neste pro-

cesso coletivo e solidário em busca de in-

tegração e reconhecimento do Outro, 

nessa nuestra América. 


