
Diretora da Capes defende renovação curricular 
Carlos Brazil 
 
Denise Neddermeyer diz que mudança beneficiaria estudante estrangeiro 
 
As grades curriculares do Ensino Superior brasileiro precisam ser renovadas para permitir que 
o aluno estrangeiro interessado em estudar aqui possa ter reconhecidos em seu país de origem 
os créditos cursados. É o que defende a professora Denise de Menezes Neddermeyer, diretora 
de Administração da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
Para a executiva, é preciso que seja garantido àqueles que vêm ao Brasil o aproveitamento 
daquilo que aqui estudarem.  
 
Denise Neddermeyer participou nesta manhã de quinta-feira, 30 de março, da mesa de 
discussões Formas de financiamento para a mobilidade de estudantes e professores: ações e 
perspectivas, parte da programação da primeira edição do ForBEI (Fórum Brasileiro de 
Educação Internacional). O debate contou também com a presença de Gabriele Althoff, 
diretora do escritório regional do DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, da sigla 
em alemão), e a moderação de Maria Voivodic, diretora-executiva do Universia.  
 
Outro fator destacado por Denise Neddermeyer foi a valorização do docente como objeto do 
intercâmbio internacional. Para ela, os professores são de grande importância na divulgação, 
estímulo e consolidação da mobilidade entre instituições. Além disso, sugere que "as 
instituições devem endossar e dar suporte às iniciativas de docentes e estudantes rumo à 
integração internacional". Propõe, ainda, que as instituições comecem a destinar orçamento 
específico para a mobilidade internacional, deixando de depender quase que exclusivamente 
dos recursos das agências de fomento.  
 
Entre as possibilidades de estímulo à internacionalização da educação, a diretora da Capes 
lembrou projeto desenvolvido pela agência de fomento junto ao MEC (Ministério da Educação) 
para o estabelecimento de cátedras em países-chave no exterior voltadas a divulgar o ensino e 
a cultura brasileira. 
 
Já em relação às possibilidades de financiamento da mobilidade internacional, Denise afimou 
que "o financiamento oficial não é suficiente, nem nunca o será". Assim, indicou que são 
necessários esforço e criatividade para viabilizar alternativas a esta realidade, instigando o 
público presente a "atrair simpatias" à causa da internacionalização. Lembrou, também, uma 
proposta polêmica: a adoção de programas baseados em cost recovey, isto é, em que o 
financiamento oferecido ao estudante ou pesquisador venha a ser ressarcido por eles depois da 
formação obtida.  
 
Sobre a Capes, Denise explicou que a agência atendeu 28.000 bolsistas em instituições 
nacionais em 2005 e outros cerca de 2.000 bolsistas no exterior. O orçamento da agência para 
2006 está programado em R$ 727 milhões, mas depende, ainda, da aprovação da matéria no 
Congresso Nacional. No ano passado, foram gastos quase R$ 110 milhões nos programas de 
bolsa no exterior  
 
Para Gabriele Althoff, que apresentou uma visão "germano-brasileira" sobre a mobilidade 
internacional, "uma instituição que se classifica como universidade tem de se preocupar em 
internacionalizar sua pesquisa e ensino". 
 
Segundo a diretora do DAAD, a internacionalização do ensino e da pesquisa é prioridade tanto 
para a agência, como para o governo alemão. Para viabilizar isso, o DAAD investe cerca de 
250 milhões de euros ao ano (quase R$ 700 milhões). 
 
Segundo avalia, a internacionalização no Ensino Superior contempla diversos interesses de 
variados segmentos: o pessoal, em que a experiência internacional adquirida pelo 
intercambista é sempre muito rica, possibilitando a proficiência em outro idioma, a formação 
de uma rede de amigos para toda a vida, o enriquecimento do currículo profissional e 
acadêmico e a possibilidade de formação de redes futuras com finalidades profissionais ou 



científicas; o institucional, em que as universidades que atraem estrangeiros (principalmente 
as particulares) ampliam sua reputação no mercado, são formadas redes de cooperação para o 
desenvolvimento de pesquisas e viabiliza-se o acesso tanto a equipamentos não disponíveis, 
como a recursos internacionais; e o político, em que as Nações se aproximam no nível 
acadêmico e social por intermédio dos intercambistas. 
 
"Depois do 11 de Setembro (quando ocorreram os atentados contra o World Trade Center e 
Pentágono nos Estados Unidos), o diálogo entre as culturas ganhou grande importância. É 
mais fácil evitar as crises e os conflitos pelo diálogo", defende Gabriele, referindo-se ao valor 
das amizades formadas entre os países a partir do intercâmbio internacional. 
 
Gabrile lembra, também, que o conhecimento é um fator de produtividade. Assim: "O 
conhecimento é um fator econômico, e, como tal, a construção de redes de conhecimento é 
uma coisa muito importante". 
 
Apesar de lembrar que a Alemanha é contra a mercantilização da Educação, ela destaca que a 
OMC (Organização Mundial do Comércio) vem discutindo o enquadramento da Educação como 
um serviço e, por conseguinte, com seu valor econômico. "Há países que consideram a 
Educação um produto econômico e querem ganhar dinheiro com isso. Então, temos que levar 
essa perspectiva também em consideração."  
 
Entre as alternativas para viabilizar economicamente a mobilidade internacional, Gabriele 
sublinha o reforço da cooperação bilateral, inclusive entre instituições, que, em geral, promove 
a liberação das taxas para os intercambistas. Ela considera, também, que aqueles jovens que 
têm condições econômicas para arcar com as despesas de um intercâmbio não devem ficar à 
espera do fomento externo. Segundo indica, na Alemanha, onde a Educação é sempre 
gratuita, um jovem gasta entre 600 e 650 euros ao mês para se manter, enquanto aponta que 
algumas instituições particulares de ensino brasileiras cobram entre R$ 1.200 e R$ 1.400 (de 
450 a 525 euros) ao mês pela graduação, valores não muito distantes do necessário para 
estudos na Alemanha, por exemplo. 
 
Empresa + Academia  
 
Perguntada pela moderadora Maria Voivodic sobre como é possível migrar os resultados dos 
investimentos em pesquisa acadêmica para aproveitamento pela indústria, Denise 
Neddermeyer afirmou: "É possível fazer, e temos casos de sucesso no cenário nacional". 
 
Para exemplificar, lembrou os investimentos feitos em parceria pela Capes, pela Finep 
(Financiadora de Estudos e Projetos) e, em maior monta, pela empresa produtora de 
compressores Embraco na implantação dos Laboratórios de Pesquisa em Refrigeração e 
Termofísica da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), totalizando R$ 3,5 milhões. Ali 
são desenvolvidas novas tecnologias para a indústria deste setor, no qual é destacada a 
presença brasileira em âmbito internacional. 
 
Já Gabriele Althoff relembrou o exemplo alemão de investimentos na incubação de empresas 
dentro das universidades e institutos de pesquisa. "A incubação é uma das importantes 
iniciativas para a transferência de tecnologia para a indústria... No Brasil, pelo pouco que 
conheço, já há boas iniciativas de cooperação entre empresas e a academia, e deve-se 
priorizar ainda mais os programas de incubação", aconselhou.  
 
A primeira edição do ForBEI acontece até esta sexta-feira, 31 de março, no SESC Vila Mariana, 
em São Paulo. O tema do encontro é Em busca de uma agenda conjunta de ação. Outras 
informações podem ser obtidas no site do Fórum: www.forbei.com.br/forbei. 
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