
Centro Cultural Coreano, em parceria com a Universidade de São 
Paulo, inaugura espaço cultural para alunos e amantes da cultura 

coreana visando a internacionalização 
 

Espaço chamado de "Korea Corner" tem o intuito de levar a cultura coreana aos estudantes e 
também para o público  

 
 

 
 Foto de abertura - Diretor do Centro Cultural Coreano, Cônsul-Geral da Coreia do Sul, reitor da Universidade de 

São Paulo e presidente de Aucani (Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional) 
 
Que  a cultura coreana está se tornando o foco de atenção mundial, isso já sabemos. 
 
Entretanto, as tradições milenares e outros aspectos culturais sul coreanos ainda são 
desconhecidos pelo público em geral. 
 
Muito além das músicas pop, difundidas pelo K-Pop, a Coreia é extremamente rica quando 
pensamos em sua história. 
 
Por isso, o Centro Cultural Coreano e Korea Foundation, em parceria com a Universidade de 
São Paulo (USP), inaugurou o espaço intitulado "Korea Corner", um espaço cultural dentro da 
universidade, onde os alunos e visitantes poderão visitar e conhecer um pouco da "Coreia". 



 
"Eu considero (este projeto) muito significativo, porque criou um espaço permanente cujo 
objetivo é apresentar a Coreia aos melhores talentos globais brasileiros. Além disso, espera-se 
que o Korea Corner desempenhe um papel de destaque no intercâmbio internacional dentro da 
Universidade de São Paulo através do Centro Intercultural Internacional - AUCANI" afirmou 
Wankuk Kim, diretor do Centro Cultural Coreano no Brasil.  
 
O projeto faz parte de uma iniciativa para promover a cultura e conhecimento sobre outros 
países, o Intercultural International Center - USP. A Coreia fez a inauguração desse espaço no 
dia 18/11. 
 
Insang Hwang, Cônsul-Geral da Coreia do Sul, durante a abertura expressou a sua gratidão e 
reafirmou que está muito feliz pelo projeto estar sendo realizado na Universidade de São Paulo, 
uma das melhores universidades da América Latina, oferecendo total suporte na realização do 
mesmo. "Espero que esse seja um ponto ativo de intercâmbio cultural entre os alunos nos 
próximos anos, conforme o planejado juntamente com a USP", afirmou. 
 
Já para Vahan Agopyan, reitor da Universidade de São Paulo, a internacionalização se faz 
muito importante quando pensado em controle de qualidade em termos universitários. 
 
"Nada melhor do que ter nossas atividades culturais e de pesquisa passarem a serem mais 
reconhecidas no exterior", ressaltou.   
 
O Centro contará com a participação de diversos países apresentando uma grande diversidade 
cultural 
 
Dentro dos espaços será possível estudar o idioma, assistir  vídeos sobre a história do país e 
muito mais. 
 
Uma verdadeira imersão cultural para quem quer se aprofundar ainda mais. 
 
 
"Korea Corner" 
 
Local: Centro de Difusão Internacional 
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 310 Bloco B 
Butantã    São Paulo   BRASIL 
05508-020 
Horário: 10 às 16 horas 
Reservas: Sem necessidade de agendamento prévio 
 
 
 
 



Sobre o Centro Cultural Coreano no Brasil: 
Desde 2013 o Centro Cultural Coreano no Brasil tem como objetivo apoiar o 
intercâmbio cultural entre os países, trazendo para o público brasileiro informações 
concisas, cursos da língua coreana, aulas de Taekwondo e culinária, eventos musicais 
e exposições sobre diversos temas envolvendo a Coreia do Sul.  
 
Em suas redes sociais, especialmente no Youtube, no canal do Centro Cultural 
Coreano (kccbrazil), atualmente com quase 47 mil inscritos, é possível acessar 
conteúdos didáticos e divertidos sobre: culinária, esportes, Kpop, língua coreana, 
festivais da cultura e muito mais.  
 
Informações para a imprensa 
 
Mayara Carlis 
(11) 98621-1246 
 
Giuliana Capobianco 
(11) 97147-7216 
 
E-mail: contato@m3mcomunicacao.com 
 

https://www.youtube.com/channel/UC6L-4JzZBoc1siGi7C1txGg
https://www.instagram.com/kccbrazil/

