
Um mu
Cresce ano a ano o número de estudantes

estudantil, a cada ano. Dados do Fórum de Assessorias
das Universidades Brasileiras para Assuntos Interna-

cionais (Faubai), coletados nas feiras do setor em 2006,
dizem que a graduação no exterior faz parte dos pla-
nos de 12% dos 12 mil estudantes consultados. O in-
teresse cresce quando o assunto é algum tipo de pós-
graduação: 71% dos visitantes citam a viagem ao ex-
terior como uma oportunidade para se especializar,
fazer um mestrado, doutorado ou MBA.

Para quem é do ramo de intercâmbio, o cresci-
mento é tão evidente que já há agências que vendem
pacotes de cursos preparatórios para ingressar em uma
escola do exterior. Uma espécie de cursinho interna-
cional. "De três anos para cá, a procura por faculda-
des estrangeiras triplicou", diz Alessandra Pimentel,
diretora da EF, empresa já tradicional nesse mercado

e que há um ano começou a
comercializar programas pre-
paratórios para quem quer en-
trar na faculdade fora do país.

"A procura por fazer fa-
culdade no exterior já é gran-

de e vem aumentando. Só não enviamos mais
alunos porque a peneira é o preço elevado das uni-
versidades, de pelo menos US$ 25 mil ao ano", diz
André Luiz Simonetti, supervisor da Central de In-
tercâmbio, outra empresa do ramo.

À primeira vista, os números fazem parecer
que as escolas nacionais estão perdendo ter-

reno para as universidades estrangei-
ras. Ao contrário disso, as insti-

tuições de ensino superior

egundo estimativas da Brazilian Educa-
tional & Language Travei Association
(Belta), o Brasil envia cerca de 120 mil
estudantes ao exterior com finalidade



ndo de opções
brasileiros que vão ao exterior em busca de graduações e cursos de pós

brasileiras estão se reinventando para acompanhar os
tempos e reconquistar essa elite que tem condições de
optar por estudar aqui ou no exterior.

As universidades vêm, aos poucos, abrindo os olhos
para a chamada internacionalização, a abertura de por-
tas e de mentalidade para uma atuação acadêmica mun-
dial. Isso se dá por meio de convênios firmados entre as
instituições, que permitem compartilhar publicações e
avanços em pesquisas, promover eventos em conjunto e
viabilizar os intercâmbios de alunos da graduação e da
pós-graduação. Com os programas de intercâmbio, as
IES reforçam as chances de um jovem ou adulto estar
vinculado a uma escola daqui e complementar a grade
curricular com uma experiência acadêmica no exterior.

CHANCE DE OURO

Carina, Marília e Silvia são irmãs. As três estuda-
ram os níveis básico, fundamental e médio em uma es-
cola particular bilíngüe, em São Paulo, vinculada ao
currículo acadêmico brasileiro e inglês. Foram alfabe-
tizadas em inglês e tinham apenas três disciplinas mi-
nistradas em português. Na escola em que estudaram,
o aluno pode escolher cursar um quarto ano no ensino
médio e fazer uma prova que lhe oferecerá um diploma
bilíngüe e uma nota que servirá de medida para con-
correr a uma vaga em diversas escolas internacionais.
Junto com o quarto ano do ensino médio, Carina come-
çou a cursar administração na Universidade Mackenzie.
Fez seis meses, mas resolveu trancar para se dedicar à
prova classificatória para as universidades no exterior.

Com a família, foi visitar algumas universidades
inglesas e escolheu a Universidade de Birmingham,
localizada na cidade homônima, a 193 km de Lon-
dres. Escolheu administração, obteve a nota neces-
sária para admissão e mudou de mala e cuia para lá.

Deixou a família, a casa de Alphaville, o conforto das
caronas do pai, o calor do povo brasileiro. Encon-
trou um lugar cinzento, dias frios, um povo que fre-
qüenta pubs tanto quanto os cariocas as praias, a fal-
ta dos amigos e da família. "Chorei muito, vários
meses. Não pensei que seria tão difícil morar fora,
mas valeu a pena insistir. Sofri, mas aprendi muito",
diz Carina Soares de Paiva.

Segundo as irmãs, o grande atrativo de cursar a gra-
duação fora do país não é somente a oportunidade de
ter um diploma internacional para apresentar aos em-
pregadores, mas a chance de experimentar a vida fora
do país, de conhecer gente do mundo todo e superar as
dificuldades sozinho. Hoje, Carina e Marília, as irmãs
formadas lá fora, já estão empregadas em uma empresa
de auditoria de ponta. "Essa experiência de vida, soma-

da à fluência no idioma, contou muito na seleção", diz
Carina. "Acho que nem vou seguir a carreira que estou
cursando, mas estou aprendendo muito com a convi-
vência com árabes, gregos, japoneses, tailandeses. Isso
faz a gente ficar mais tolerante com as diferenças e abrir
as possibilidades de perspectiva de vida", diz Silvia, a
irmã mais nova, de 19 anos, a única ainda morando no
exterior, também em Birmingham.

São poucos aqueles que têm oportunidade de viver



essa experiência de cursar uma faculdade fora do país.
O custo é impeditivo. O curso de administração em
Birmingham, uma das opções menos caras por lá, sai
por oito mil libras ao ano, o equivalente a cerca de R$
32 mil. Para dispor de um montante de cerca de R$ 3
mil ao mês, fora despesas com moradia, alimentação e
transporte, o aluno deve pertencer a uma família de clas-
se média alta ou alta mesmo. E isto é para poucos.

Integram o mais fino extrato da elite brasileira as
famílias com renda superior a RS 6 mil, ou 20 salários
mínimos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). A esse grupo, pertencem se-
letos 6% da população brasileira, que compõem a cha-
mada classe A. Com o trabalho de convênios das uni-
versidades, não apenas este grupo, mas também outros
podem experimentar viver lá fora. As universidades têm
essa missão em mente.

"A elite milionária, do grupo AAA, já vai estudar e
morar no exterior e pronto. Não temos como conquis-
tar esse público. Nosso alvo é a classe média urbana que
precisa fazer contas para pagar essa chance e que não
teria condições de estudar lá fora bancando tudo", diz
Elizabeth Guedes, pró-reitora de desenvolvimento e
expansão da Universidade Anhembi Morumbi.

BENEFÍCIOS
Rosa Marina,
da PUC-Rio:

diplomas
com dupla

titulação para
os alunos

Investir na prática do intercâmbio
é muito bom para o aluno, e ainda
melhor para a sua faculdade, que apa-
rece no cenário acadêmico interna-
cional e fica impulsionada a buscar
qualidade para estar à altura de parceiros internacio-
nais de boa reputação. Além do mais, parcerias inter-
nacionais boas e sólidas constam dos critérios da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) para atribuição das notas e conceitos altos
às escolas de educação superior. "Também é bom para
os professores das nossas universidades ter salas com
alunos de outros países. Esse pensamento heterogê-
neo enriquece a aula e estimula o professor a ficar em
contato com acadêmicos de outros países", diz
Olympio Barbanti Júnior, secretário de relações inter-
nacionais da PUC-MG.

Muitas vezes são os alunos brasileiros intercambistas
os responsáveis por mostrar sua universidade de ori-
gem para o mundo. Durante um intercâmbio com a

Universidade da Califórnia, uma aluna da PUC-Rio
conheceu a Universidade de San Diego, cujas qua-

lidades acadêmicas teve oportunidade de conhecer. De-
pois de voltar do intercâmbio, falou sobre a instituição
para os gestores da PUC-Rio e acabou fazendo uma vi-
sita oficial à universidade representando a escola brasi-
leira. "Foi nossa aluna quem assinou um acordo de in-
tercâmbio internacional com a universidade america-
na. Assim começou uma parceria que hoje resulta em
um diploma de dupla titulação para nossos alunos", diz
Rosa Marina de Brito Meyer, coordenadora central de
cooperação internacional da PUC-Rio, uma das uni-
versidades brasileiras pioneiras em intercâmbios.

FATOR COMPETITIVO
Representar bem a escola nacional, como fez a aluna

da PUC, é uma das missões desses estudantes-embaixa-
dores. Também por isso, a seleção obedece a critérios ri-
gorosos, como não ter matérias pendentes de outros se-
mestres, ter concluído cerca de 40% dos créditos, ter
média acadêmica superior a seis (como na Faap), sete
(como na PUC-Rio) ou oito (como na PUC-MG) e o
mais limitador critério: a proficiência no idioma do país
pretendido. Muitas escolas estrangeiras exigem exames
como o Toefl e o IELTS com notas de corte bem altas



Elizabeth, da
Anhembi: "Elite
milionária vai
estudar e morar
no exterior
e pronto"

para a comprovação do conhecimento e
seleção do aluno. "Intercâmbio pela uni-
versidade não é para aprender o básico
do idioma, mas para continuar a gradua-
ção e fazer o papel de diplomata do Bra-
sil e da escola. Por isso, precisamos sele-
cionar bem os alunos", diz Lourdes
Zilberberg, assessora de relações internacionais da Faap.

A seleção é necessária não apenas porque o aluno
deve ter um bom perfil acadêmico, mas porque não há
vagas para tantos interessados. Na Faap, instituição que
tem 300 convênios com escolas de 39 países, a cada vaga
para a Espanha concorrem 10 alunos, a cada semestre.
Na Universidade de Caxias do Sul, inscrevem-se cerca
de 650 alunos para as cerca de 150 vagas por semestre.
A oportunidade, que gera disputa dentro da universi-
dade, também atrai os estudantes que estão em fase de
escolher uma universidade brasileira em que estudar.
"Ouço cerca de 150 alunos por semestre e já ouvi mui-
tos dizerem 'quando fiz vestibular, escolhi a PUC por
causa do intercâmbio, apesar de ter passado em várias
faculdades'. Também já recebi transferências de outras
universidades por causa do intercâmbio. Por entender
que é um diferencial competitivo, hoje incorporamos
isso na nossa divulgação de vestibular", diz Rosa Marina,
da PUC-Rio, que envia anualmente cerca de 500 alu-
nos para estudar fora e recebe outros 80.

Outras instituições engrossam esse coro. "Há alu-
nos de universidades tradicionais de São Paulo e "Ou-
tros Estados que me consultam para tentar usufruir es-
ses convênios para fazer intercâmbio. E muita gente
entra na Faap tendo em vista essa chance", diz Lourdes.

A Anhembi Morumbi, que desde o fim de 2005 pas-
sou a pertencer à rede internacional de educação
Laureate, já traduziu para números o impacto desta
internacionalização da escola. "Crescemos 25% no nú-
mero de inscritos no vestibular do meio do ano, e vi-
mos crescer 50% o número de pedidos de transferên-
cias vindos de escolas grandes. Isso é fruto da possibili-
dade de o aluno estudar fora, ter a grade validada aqui
e a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do
mundo de igual forma", analisa Elizabeth.

Segundo Luciane Stallivieri, presidente do Faubai, a
conexão da universidade brasileira com instituições in-
ternacionais com o objetivo de introduzir o aluno na es-
fera acadêmica global agrega capacidade competitiva às
escolas superiores. "A universidade hoje faz sua autopro-
moção com base no número de alunos que envia para
fora e no número e origem de alunos estrangeiros que

abriga. Isso pode pesar na escolha do aluno e é um fator
competitivo. Mas universidade não está fazendo isso só
para ganhar alunos, mas em decorrência da preocupa-
ção acadêmica e dos efeitos da globalização".

PROCESSO INTERNACIONAL

Luciane diz que a cooperação internacional come-
çou a se organizar mais nas universidades brasileiras a
partir da década de 1990. "O grande estouro vem a par-
tir de 2000", diz a presidente do Faubai. Esse movimen-
to acompanha os processos internacionais recentes que
transformaram a lógica das trocas de informação e ser-
viços. O primeiro deles é a mudança na economia mun-
dial provocada pela criação da Organização Mundial
do Comércio (OMC), em 1995, que impulsionou o cres-
cimento das trocas de produtos, recursos e pessoas en-
tre países. Segundo especialistas, vive-se agora um mo-
mento exponencial dessas trocas, com aumento de flu-
xos internacionais, especialmente os acadêmicos.

Recentemente, outros três movimentos internacio-
nais agitaram os fluxos acadêmicos internacionais. Um
deles é a Estratégia de Lisboa, um acordo de desenvolvi-



Luciane Stallivieri,
da Faubai: "O

Brasil é um destino
acadêmico muito
interessante para
os estrangeiros"

mento socioeconômico firmado
entre países europeus para fazer
frente aos Estados Unidos nas
próximas décadas. Para isso, pla-
nejam aproximar ainda mais as
universidades das empresas,
direcionando resultados tangí-
veis das pesquisas acadêmicas para os setores público e
privado. A estratégia tem fortalecido as instituições de en-
sino superior porque tem oferecido verba para pesquisas.

Outro projeto é uma proposta da OMC de regulamen-
tar a prestação de serviços educacionais em nível interna-
cional, assim como já faz com finanças ou telecomunica-
ções. "Se houver um regime internacional do serviço de
educação, não vai fazer sentido a imposição de barreiras
locais para essas trocas", diz Olympio, referindo-se a limi-
tações legais, como aquela sugerida pelo projeto de Refor-
ma Universitária, que restringe a 30% a participação es-
trangeira no capital de instituições de educação superior.

O terceiro e talvez mais impactante acordo interna-
cional é o Processo de Bolonha, por meio do qual as ins-
tituições de ensino superior européias concordaram em
estabelecer um sistema de reconhecimento e validação

automática de créditos acadêmicos entre países europeus.
Com esse reconhecimento, ampliaram ainda mais a mo-
bilidade de estudantes pela Europa e o peso das universi-
dades européias. "O Processo de Bolonha é a resposta
mais atual das universidades, que unem forças para fazer
frente à globalização tendo em vista a busca pela mobili-
dade, competitividade e empregabilidade dos cidadãos."
IES do mundo todo estão de olho nesses movimentos e
procuram interagir com essa nova realidade, abrindo cada
vez mais as portas para o mundo.

Das 153 filiadas ao Faubai, 44 responderam a uma ex-
tensa pesquisa que mapeia hoje em que pé está a profis-
sionalização da internacionalização da educação supe-

rior no Brasil. Os números mostram que as institui-
ções de ensino superior estão cada vez mais

engajadas nesse movimento, mas que a profissionalização
ainda é recente e engatinha por aqui. Prova disso é que
66% das escolas disseram que seus escritórios de relações
internacionais têm até 10 anos de idade - sendo que me-
tade disso têm até cinco anos.

Há ainda outros indicativos. Em 53,4% desses escri-
tórios, trabalham apenas até três pessoas. Em termos de
orçamento disponível para manter o escritório e os pro-
jetos a ele relacionados, 47% das 17 IES que responde-
ram à questão disseram não ter nenhuma verba para o
departamento. Do total, somente uma escola afirmou não
ter convênios internacionais, entretanto, 34,9% delas di-
zem não manter nenhum projeto ou rede de pesquisa
em parceria com outras escolas conveniadas. Do total,
18,2% das escolas não enviam nenhum aluno de gradua-
ção ao exterior, assim como 59,1% das IES não enviam
nenhum aluno de pós-graduação ao exterior. Também
25% das escolas não recebem nenhum estrangeiro na
graduação e 47,7% não recebem nenhum aluno estran-
geiro da pós-graduação, em sistema de intercâmbio.

Outro dado que indica a falta de profissionalização do
setor é o número de casos em que o reitor é responsável
pela gestão e planejamento das ações de internaciona-
lização: 67,4%. Quem tem experiência na área garante que
a criação de um departamento próprio para o setor é o
primeiro passo para quem quer levar a internacionalização
a sério. "Aqui não sou assessora do reitor. Estou equipara-
da ao coordenador da graduação e coordeno uma equipe
de 16 funcionários, todos falantes de outros idiomas. Não



temos timidez para investir na internacionalização. Isso
valoriza nosso trabalho e mostra ao mundo que somos
profissionais", diz Rosa Marina. Para Lourdes, da Faap, a
internacionalização só ocorre quando a instituição se
conscientiza de que será necessário adequar funcionários
e materiais. "Faz parte disso conseguir preços baixos para
os funcionários estudarem outras línguas, participar de
feiras internacionais, produzir site, material de divulgação
e conteúdo programático dos cursos em inglês. Isso tudo
exige investimento", analisa.

Quem quer estar no cenário acadêmico internacio-
nal deve, além de enviar alunos, também receber estu-
dantes estrangeiros. Isso faz parte da troca de experiên-
cia acadêmica. E o interesse no Brasil como destino aca-
dêmico vem crescendo, segundo Luciane Stallivieri. "Está
se tornando claro que o Brasil é um destino acadêmico
interessante pela experiência de viver aqui e pela quali-
dade das universidades. Fui a uma feira internacional de
ensino superior recentemente e voltei com mais de 800
cartões de representantes de outras universidades estran-
geiras interessados em cooperação com o Brasil."

CAMINHO INVERSO

"As vendas de pacotes para estrangeiros estudarem
aqui cresceram mais do que o dobro que no último ano.
O Brasil está muito em moda lá fora", diz Tatiana Men-
des, presidente da Belta, associação que reúne as prin-
cipais agências de viagens estudantis brasileiras - insti>
tuição que este ano ganhou o prêmio Language Travei
Magazine Award, em Londres, como melhor associa-
ção de intercâmbio em termos de organização.

Para somar forças nesse projeto de profissionalizar
as IES para receber e enviar alunos, a Belta e o Faubai
fecharam uma parceria para trabalhar em conjunto. "Va-
mos passar para as universidades nosso know-how em
receber o aluno, fazer a colocação numa casa de família,
cuidar do visto, do seguro-saúde, da passagem, dos pas-
seios, tudo relacionado a organização", diz Tatiana.

Para que esse aluno venha ao Brasil, a Belta encabeça
outro projeto, em parceria com a
Embratur, o Bureau de Intercâmbio.
Financiados pela Embratur, os bu-
reaus são associações de empresas de
diferentes segmentos da iniciativa
privada com potencial para atrair
turistas, como pesca, resorts e golfe.
O bureau desenvolve a cara e o for-
mato da promoção do Brasil para os

estrangeiros, com o objetivo de reforçar a vinda deles. Com
cerca de R$ 500 mil de orçamento, o Bureau de Intercâm-
bio investiu na criação do site www.studyinbrazil.org.br,
para mostrar aos estrangeiros os atrativos acadêmicos tí-
picos de cada uma das cinco regiões brasileiras. O Centro-
Oeste brasileiro aparece como um ecossistema instigante
para os cientistas e que tem a arquitetura moderna de Oscar
Niemayer; o Nordeste é apresentado como a terra de es-
critores e intelectuais; a Amazônia é tratada como a meca
da exploração científica e acadêmica. "Pretendemos levan-
tar as diferenciações regionais e pensar na promoção local
segundo as características acadêmica, científica e do turis-
mo de cada região", diz Tatiana, também presidente do
Bureau de Intercâmbio.

Em 2005, o Brasil recebeu cerca de 70 mil estudantes
estrangeiros. A proposta das associações envolvidas é que o
número aumente exponencialmente nos últimos anos. As
instituições de ensino superior estão de olho na importân-
cia dessas trocas. "As universidades que não se consolida-
rem com qualidade e intercâmbio internacional podem
perder mercado ou até ser incorporadas por outras maio-
res", arrisca Barbanti Jr., da PUC-MG. E não se trata apenas
de uma questão de sobrevivência comercial, mas sim de re-
visão do papel da universidade. "Hoje a escola não pode
preparar o aluno apenas para atuar em mercados locais. O
conhecimento não tem mais barreiras, não tem mais lín-
guas", diz Luciane, do Faubai. Se expandir a fronleira de
ensino, permitirá formar um aluno mais " open-minded",
quem sabe também ajude o Brasil a ser um país melhor.

Simonetti, da
Central de

Intercâmbio:
"altos custos

impedem que
mais brasileiros

estudem
no exterior"

Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 9, n.97, p.42-47, out. 2006.




