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Aos que não me conhecem, sou Camila Mozzini, 
doutoranda em Comunicação da UERJ, orientanda 
do professor Erick Felinto, em cotutela com o 
Doctorado en Artes: Producción e Investigación da 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV - Espanha). 
Aqui já são 22h52, cinco horas a mais. Depois de 
duas semanas instalada, gostaria de partilhar um 
relato de minha experiência aqui na UPV com o 
intuito de abrir possibilidades a quem possa 
interessar.  
 

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que, se puderem, façam cotutela. Cotutela é uma 
modalidade acadêmica na qual se cria um acordo entre universidades para cotutelar 
uma tese. Os pré-requisitos são: ficar pelo menos um ano na universidade estrangeira, 
cumprir os créditos e ir atrás de um processo burocrático chatinho, mas viável. Faz-se 
apenas uma tese e uma defesa no idioma de preferência e se obtém dois títulos de 
doutorado. Eu meio que descobri essa possibilidade por acaso, por conta - por isso 
mando aqui o alerta de, sim, cotutela existe e pode ser algo interessante. A UERJ tem 
um Departamento de Cooperação Internacional muito competente e solícito. O 
Marcos Paulo cuida dessa parte de forma exímia e me ajudou em todo o processo, 
assim como o PPGCOM. 
 
Em segundo lugar, a UPV é um sonho de universidade! Vou cedinho pela manhã 
estudar: a biblioteca é ampla, organizada, confortável, silenciosa. Todo o campus tem 
wifi aberto de alta qualidade. Todo acesso ao sistema é informatizado e prático. 
Almoça-se bem por três a quatro euros. E já levo a roupa para fazer esportes porque a 
universidade oferece aulas como esgrima, zumba, pilates, yoga, musculação, 
tonificação, crossfit, spinning, "espalda sana", dança contemporânea, flamenco, dança 
de salão, taich, dança do ventre, step, método tabata... além de basket, vôlei, natação, 
futebol... até risoterapia! A um custo de 65 euros o ano, em instalações de primeira 
qualidade e com professores altamente capacitados. O melhor de tudo é que a 
universidade fica a 25 min a pé da praia, e 10 de bicicleta. Toda a cidade tem ciclovias, 
os carros andam devagar e o "valenbisi" - tipo o bikerio daqui - funciona bem. A orla é 
linda e a água do mar aqui é calma, suave e morninha. 
 
Especificamente quando à Faculdade de Bellas Artes, ela foi eleita pelo 13o ano a 
melhor da Espanha e está entre as melhores da Europa. Por que ela pode ser 
interessante para nós, do PPGCOM-UERJ? Porque por ser uma universidade 
politécnica, ou seja, de engenharias e exatas, a interface entre arte e tecnologia é 
muito forte e consolidada. Existem várias linhas de mestrados nessa direção - 
graduandos que têm interesse, fica a dica - e para quem estuda temas e/ou 
tecnologias como fotografia, vídeo, games, programação e suas imbricações com 
campos das artes, há muitos professores interessantes para dialogar. Além disso, os 
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laboratórios de experimentos e práticas estão equipados com tecnologia de ponta. O 
doutorado tem um corpo discente com mais de 400 alunos e aqui os créditos (600h no 
total) não são pagos com disciplinas, mas sim exposições, publicações, cursos, 
participações em congressos, instâncias em universidades estrangeiras. Do total de 
créditos, há que se cumprir 60h de disciplinas de metodologia - todas feitas à distância 
e bastante dinâmicas. Isso é ainda mais tranquilo porque se pode solicitar o 
reconhecimento dos créditos já feitos do doutorado no Brasil como cursos tanto de 
metodologia quanto de optativas. 
 
Sobre Valência, a cidade é a terceira maior da Espanha. Fica a duas horas tanto de 
Madri quanto de Barcelona. É linda, o custo de vida é baixo, é segura e tem muita 
efervescência cultural. Quase não tem inverno e as praias são realmente 
deslumbrantes. Há pessoas de todo o mundo morando aqui e fazer amizade com 
forasteiros nunca é tão difícil pois, como estão fora do país de origem,  todos estão na 
mesma vibe de conhecer gente nova. 
 
Em meu projeto de bolsa para doutorado sanduíche, coloquei que um dos meus 
interesses é viabilizar a elaboração de parcerias e acordos entre alunos e professores 
da UERJ e da UPV. Como bolsista FAPERJ, sinto-me na obrigação de fazer jus a esta 
tarefa que se inicia na materialização deste relato. Que ele sirva para abrir as portas 
aos que tiverem interesse nesta experiência acadêmica e também de vida. Eu comecei 
o processo burocrático com um ano e meio de doutorado e ficou pronto um ano 
depois, ou seja, ainda dá tempo para quem entrou na seleção de 2015! Coloco-me à 
disposição para auxiliar no que for possível e desejo que este escrito possa inspirar 
alguns às terras espanholas - por aqui, o clima "tá favorável!" :) 
há braços,  
 
Camila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


