
Sorbonne escolhe mundo árabe para instalar sua 1ª filial estrangeira 
Da AFP 
 
A prestigiada Universidade da Sorbonne instalou sua primeira sucursal fora da França em Abu 
Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde 165 estudantes de 25 países já iniciaram 
seus cursos. 
 
Um total de 66 jovens estudantes, as moças com túnica negra e véu e os rapazes com trajes 
brancos, dividem as salas de aula com outros estudantes árabes, franceses, africanos, 
asiáticos e até latino-americanos, que escolheram a Sorbonne de Abu Dhabi para fazer seus 
estudos universitários. 
 
Concebida há nove meses pelas autoridades francesas e dos Emirados Árabes Unidos como 
"uma ponte entre civilizações", a universidade é um projeto único no gênero no Oriente Médio 
e no resto do mundo, disse neste domingo Jean-Robert Pitte, presidente da Paris-Sorbonne, 
aos estudantes em seu primeiro dia de aula. 
 
"Em pleno acordo com as autoridades de Abu Dhabi, decidimos oferecer um ensino puramente 
laico. Também ensinamos nossos estudantes na Sorbonne de Paris neste espírito", 
acrescentou. 
 
"Os grupos mistos no ensino (...) são também uma experiência nova para alguns" nesta 
monarquia conservadora, situada no Golfo Pérsico, emendou. 
 
Sete professores e três administradores da Paris-Sorbonne foram transferidos para a sucursal 
de Abu Dhabi, para onde outros 60 professores viajarão ocasionalmente para dar cursos nas 
diferentes disciplinas oferecidas. 
 
Entre estas estão literatura, filosofia, história, geografia, história da arte e arqueologia, 
informação e comunicação, além de línguas diversas. 
 
Um terço dos estudantes tem o francês como língua materna e se inscreveu para cursar uma 
licenciatura, a mesma proporção da matriz parisiense, mas outros, a maioria procedente do 
Golfo, se inscreveram em cursos intensivos de francês. 
 
O custo anual chega a 12 mil euros (cerca de US$ 15 mil) para os primeiros e 8 mil euros (US$ 
10 mil) para os demais, em uma instituição que tem orçamento anual estimado em 9,2 
milhões de euros (US$ 11,5 milhões). 
 
"A experiência me interessa e a enfrento com coragem", disse à AFP Sulman Miska, uma 
francesa que cursou o ensino médio na França e que se inscreveu na Sorbonne de Abu Dhabi, 
onde seus pais moram há quatro anos. 
 
"Aqui todo mundo fala inglês e eu quero ser diferente", declarou, em um inglês perfeito, a 
saudita-iraquiana Shahd al Jerbah, vestida com túnica negra até os pés. 
 
Os planejadores da universidade esperam que ela atinja 1.500 estudantes em dois anos. 
 
As instalações da Sorbonne em Abu Dhabi, situadas bum novo campus em Khalifa City, terão 
um custo estimado entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões, financiados pelas autoridades 
dos Emirados Árabes Unidos. 
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