
A pós-graduação mais longe de casa 
 
Instituições brasileiras, agências especializadas, embaixadas e consulados são vias 
para quem quer estudar no exterior 
 
Manter no currículo uma pós-graduação já é um diferencial, mas ter concluído o curso em uma 
universidade renomada, no exterior, pode ser um trunfo maior ainda. Para os interessados em 
estudar fora do Brasil, os caminhos a serem trilhados são variados. Um dos mais curtos é 
participar de intercâmbio envolvendo a própria instituição freqüentada pelo estudante. Assim, 
quem já sabe que quer arrumar as malas, pelo menos por um período de tempo, pode, antes 
de fazer sua opção de curso, verificar os convênios mantidos pelas instituições de ensino. Parte 
das que mantêm esse tipo de acordo oferece mestrados e doutorados "sanduíches", que são 
cursados metade no Brasil, metade além-fronteiras, oferecendo inclusive a oportunidade de 
tentar bolsas de estudo. 
 
Outro caminho são as agências especializadas em intercâmbio, que podem ajudar o aluno a 
encontrar o curso adequado e a resolver outras questões práticas, como moradia, por 
exemplo. 
 
Quem é adepto do "do yourself" tem a Internet como ferramenta importante. Quase todas as 
instituições de ensino possuem em seus sites links para a secretaria ou órgão que cuida do 
relacionamento com estudantes de outros países. Algumas já expõem nas páginas os critérios 
de seleção e os preços dos cursos. 
 
Mais uma alternativa para obter informações são as embaixadas e os consulados dos países 
que se tem em vista. Neles, geralmente é possível conseguir uma série de informações sobre 
os melhores caminhos para concorrer a uma vaga. É também por esse meio que o estudante 
pode checar todas as informações referentes ao visto necessário para permanência no país 
estrangeiro. 
 
Validação 
É importante ter em mente que, para ter validade no Brasil, o diploma obtido no exterior em 
cursos de mestrado e doutorado precisa ser submetido a reconhecimento por universidade 
brasileira, pública ou privada, que possua curso de pós-graduação avaliado e reconhecido na 
mesma área do conhecimento e em nível equivalente ou superior. Assim, quem precisa de 
informações sobre os critérios e procedimentos da revalidação deve recorrer à própria 
universidade. No caso de cursos feitos parte no Brasil, parte no exterior, o diploma não 
necessariamente terá de ser revalidado. O estudante pode consultar a relação dos cursos no 
site da Capes 
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