
PROJETO

Só os profissionais
pagam

As universidades da Austrália estão entre as
melhores do mundo e o país se torna um dos
mais procurados por alunos brasileiros

Cinthia Andruchak

E studar em uma das melhores uni-
versidades do mundo e pagar só

depois de formado. E, mesmo assim,
em parcelas anuais proporcionais à
renda obtida como profissional. Esse
é o modelo que viabiliza o ensino su-
perior de quase l milhão de estudan-
tes na Austrália. O pais tem 39 uni-
versidades: 37 públicas e duas priva-
das. O último ranking educacional
organizado pelo jornal londrino The
Times colocou quase a metade das uni-
versidades australianas entre as 200
melhores do mundo. O levantamen-
to, divulgado em 2005, levou em con-
sideração o nível de qualidade da pes-
quisa acadêmica, dos funcionários,
estudantes e também o número de
professores reconhecidos mundial-
mente.

Esse reconhecido padrão de qua-
lidade é assegurado por um sistema
de auditoria, encabeçado pela Agên-
cia Australiana de Qualidade em Uni-
versidades (AUQA). A agência ava-
lia constantemente os corpos docen-
tes, currículos, instalações e infra-es-
trutura das universidades. Já o Sis-
tema Australiano de Qualificação
(AQF) simplifica os critérios de reco-
nhecimento de diplomas, o que facili-
ta o remanejamento de estudantes
entre instituições e o recebimento de
créditos por estudos anteriores. E,
para garantir aos estudantes estran-
geiros o acesso ao mesmo nível de
qualidade, há o Serviço de Ensino
para Estudantes Estrangeiros
(ESOS).

O rigor com a qualidade do ensi-
no chamou a atenção de Alexandre
Henkin, que fez mestrado em Siste-
mas de Informação Gerencial na Uni-
versidade de Sydney e ficou por lá.
"Na faculdade, a expectativa é que o
estudante dedique a maior parte do
tempo às pesquisas e que estude an-
tes de cada aula", lembra ele. Assim,
também não se espera que o aluno
procure ter experiência profissional
durante o curso. "Em compensação,
a oferta de emprego é maior e fica
mais fácil sair da faculdade e ser con-
tratado", acrescenta. Foi exatamen-
te o que aconteceu com Alexandre.
Terminado o curso há um ano e meio,
ele foi selecionado como analista de
negócios da Fuji Xerox na Austrália.

Pagar pelo melhor - A partir do
final dos anos 80, o governo da Aus-
trália admitiu que não podia mais ar-
car com os custos de uma educação
superior gratuita e, por isso, foi cria-
do um modelo de custeio: todas as uni-
versidades são pagas, inclusive as pú-
blicas. O estudante estrangeiro paga
o valor integral e os australianos re-
cebem crédito do governo durante o
curso. Mas, depois de formados, res-
sarcem o Estado com uma anuidade
variável. Os valores mais baixos são
dos cursos que o governo definiu como
prioritários, só que levam a carreiras
não muito lucrativas como enferma-
gem, por exemplo. Já os estudantes
de medicina estão entre os que têm
as anuidades mais altas. O aluno
pode pagar a universidade à vista
com desconto ou tomar um emprésti-

mo e começar a amortização depois
da formatura com desconto direto na
declaração de Imposto de Renda.
Quem sai da faculdade e recebe até
38.147 dólares australianos (R$ 62
mil) por ano, não paga nada. Acima
disso, há um desconto que vai de 4%
a 8% da renda anual até que o débito
seja quitado.

Há quem afirme que esse siste-
ma mercantiliza demais o ensino su-
perior. "Uma marca do modelo aus-
traliano é a convicção do governo
de que a educação superior deve ser
ligada à economia para atender às
necessidades do mercado de trabalho
e da comercialização de pesquisas e
atividades de ensino", diz Valdemar
Sguissardi, professor da pós-gradua-
ção em Educação na Universidade
Metodista de Piracicaba (SP).

Apesar do tom de crítica, são es-
sas características que têm atraído
cada vez mais brasileiros para estu-
dar na Austrália. Em 2005, cerca de
7 mil foram fazer algum curso naque-
le país - 50% a mais que no ano ante-
rior. Desse total, 600 entraram para
uma faculdade. De janeiro a junho
deste ano, 400 já haviam se matricu-
lado em universidades australianas
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e a previsão e que o numero cresça
até o final do ano. "O brasileiro está
mais bem informado sobre a qualida-
de do ensino superior australiano e
sobre as oportunidades de carreira
que terá ao retornar ao Brasil",
enfatiza Priscila Trevisan, gerente da
Australian Education International
(AEI) no Brasil. Um outro fator in-
centiva os brasilei-
ros a buscar a Aus-
trália: os custos de
estudar fora são
um pouco meno-
res porque o dólar
australiano é mais
barato que o cana-
dense e o ameri-
cano. Felipe Jen-
diroba, diretor da
Intercultural Cur-
sos no Exterior,
conta que a Aus-
trália é o terceiro destino mais pro-
curado por seus clientes de Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná
e São Paulo. "Além disso, cerca de 20%
dos nossos alunos dos cursos de idio-
mas emendam uma faculdade ou uma
escola profissionalizante naquele
país", calcula.

Fernando: dá para trabalhar nas horas vagas

O contato da Intercultural com
brasileiros na Austrália é tão intenso
que o atual diretor financeiro da em-
presa é um ex-aluno do mestrado em
Administração Financeira na Univer-
sidade de Queensland, em Brisbane.
Fernando Teixeira diz que uma ou-
tra vantagem de estudar na Austrá-
lia é poder trabalhar até 20 horas se-

manais. Durante
o mestrado, ele
era ajudante de

• i!cozinha em uma
escola e ganhava
360 dólares aus-
tralianos por se-
mana. "O sufi-
ciente para eu
me manter por
lá. Para pagar o
mestrado, levei
economias do
Brasil", conta. O

curso custou 8 mil dólares australia-
nos por semestre — cerca de R$ 13
mil. Fernando, que já havia feito o
high school (equivalente ao ensino
médio) na Austrália, considera a ex-
periência ótima. "Além da graduação
em Adminitração, tenho fluência em
inglês e a pós em uma universidade

australiana. É um bom diferencial no
mercado de trabalho", conclui.

Andréa Anicet também não se ar-
repende por ter tomado a decisão de
cursar um mestrado na Austrália. For-
mada em Comércio Exterior pela Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos) em 2002, ela deixou o Rio
Grande do Sul no ano seguinte e foi
estudar Relações Internacionais na
Universidade de Sydney. "No primeiro
semestre, achei que tinha dado um pas-
so maior do que as pernas", lembra.

Andréa já era fluente em inglês
e, mesmo assim, sentiu-se em des-
vantagem diante dos estudantes aus-
tralianos. Com o tempo, porém, acos-
tumou-se ao nível de exigência da fa-
culdade e acredita ter tirado um bom
proveito da experiência. Quando vol-
tou ao Brasil, dois anos e meio de-
pois, ela trouxe uma visão ampliada
do mercado global. "Eu fiquei toda a
faculdade ouvindo falar somente so-
bre Mercosul e Alca. Com o mestrado
na Austrália, por exemplo, passei a
ouvir, entender e pesquisar também
sobre a Associação de Nações do Su-
deste Asiático (Asean)", destaca. O
fato de estudar com pessoas de vá-
rias nacionalidades também foi en-
riquecedor. Todas as discussões ti-
nham uma perspectiva mais- realis-
ta, segundo ela. "Na hora de discutir
como comercializar um produto no
mercado global ou analisar questões
como o terrorismo, a diversidade
cultural sempre trazia novos ângulos",
avalia. Já os professores australianos,
na opinião de Andréa, prezam muito
que os alunos sejam independentes e
tenham autonomia de pensamento.
Hoje, com 31 anos, ela é analista de
comércio exterior na Doux Frangosul,_
em Montenegro (RS), e garante que o
conhecimento cultural e acadêmico
que adquiriu na Austrália tem ajuda-
do muito no dia-a-dia de trabalho.

Na bagagem de volta para o Bra-
sil, além da formação acadêmica de
qualidade, Andréa trouxe também
boas histórias para contar. Afinal,
mesmo nas melhores universidades
australianas, todo estudante tem di-
reito a férias, praia e sol. •
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