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André Luis Souza Marques de Carvalho, 40 anos, na época acadêmico do curso de 

Bacharelado em Administração Pública do Campus Marco Zero da Universidade Federal do Amapá, 

hoje Administrador, viajou no período de 01 de julho a 01 de agosto de 2017 para realizar curso de 

Língua Espanhola na Universidade Complutense de Madri, na Espanha. André Luis, contemplado 

com uma das bolsas do programa Santander Ibero-americano 2015, relata que esta foi a realização de 

um sonho e que essa experiência lhe proporcionou a abertura de cursos de pós-graduação nas 

universidades espanholas, além do acesso à cultura e ao idioma espanhol como, também, o 

estreitamento de laços com professores e estudantes espanhóis. 

O intercâmbio acadêmico proporciona o desenvolvimento intelectual de estudantes, que 

oportuniza conhecer outras realidades socioculturais. André Luis relata que: “Madri é uma grande 

cidade, uma cidade mundial. Com pessoas de várias partes do mundo e com uma história rica e 

interessante, estudar na Universidade Complutense de Madri foi a realização de um sonho, uma vez 

que ela é uma das melhores da Europa. Pretendo em breve realizar uma pós-graduação na Espanha, 

pois o Santander, através desse programa, proporcionou-me a abertura dessa possiblidade para que o 

sonho continue e que se transforme novamente em realidade. Muchas gracias à UNIFAP e ao 

Santander”. 



 

O Administrador reitera que a Universidade Complutense de Madri é muito respeitada e que a 

cidade de Madri mostra-se como um centro de convergência de estudantes e pesquisadores do mundo 

todo. Um grande complexo urbano arborizado, com lindas paisagens, parques e museus como, por 

exemplo, o Parque do Retiro e o Museu do Prado. Destaque, também, para o Palácio Real, Mercado 

de São Miguel, Museu de Cera, Gran Vía, Praça de Touros Las Ventas, Plaza Mayor, Jardins 

Sabatini, entre outros pontos de grande circulação de turistas. 

A cultura em Madri é esplendorosa, uma cidade multifacetada com pessoas de todas as partes 

do planeta e que se comunicam através do espanhol. De chineses a mexicanos; de norte-americanos a 

africanos; de sul-americanos a árabes, todos se encontram nas ruas e avenidas madrilenhas. Nos 

vários locais turísticos um aglomerado de pessoas para se comunicar, o que lhe possibilitou fazer 

inúmeras amizades. 



 

 Na volta para o Brasil, André Luis sabe que precisa aplicar a experiência e os conhecimentos 

adquiridos na Espanha para melhorar o seu nível profissional e valorizar cada vez mais a educação 

pública. A oportunidade de intercâmbio tão importante obriga o André a buscar seu aprimoramento e 

a mudança de nível, com acesso a pós-graduações na Universidade Complutense de Madri ou em 

outras universidades espanholas. Percebe-se que a educação serve não apenas para formar cidadãos 

conscientes, mas para tornar as pessoas melhores, os profissionais mais capacitados e proporcionar 

uma mudança de convivência entre indivíduos. Um intercâmbio proporciona tudo isso e abre novas 

“portas” aos mais dedicados e persistentes. Acredite na mudança através da educação. De Macapá 

para o mundo, Gracias! 


