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Graduação e inglês são opções de cursos; viagem dura até um semestre 
 
Nada de cassinos ou shows. Agora, a nova onda a bordo de cruzeiros são cursos. Em alto-mar, 
alunos de todo o mundo fazem até um semestre de estudos -de "high school", graduação, pós-
graduação ou inglês. 
 
Os currículos são elaborados por grandes intituições de ensino internacionais, como a 
Universidade da Califórnia (Estados Unidos), a London School of English (Reino Unido) e a 
Universidade Fudan (China). 
 
Quando o navio aporta, os alunos participam de trabalhos de campo ou fazem turismo. "É surreal 
pensar que morei em um navio por quatro meses, com pessoas de todo lugar do mundo", conta a 
psicóloga Natália Teles, 25, de Brasília. 
 
Ela cursou um semestre de graduação em desenvolvimento sustentável no navio The Scholar 
Ship, que partiu da Grécia em setembro de 2007. 
 
Teles tinha aulas, provas e trabalhos acadêmicos em inglês. Para fazer pesquisas, havia uma 
biblioteca a bordo. Após as aulas, todos se reuniam na piscina do convés ou na balada. 
 
A convivência com diversas culturas e a possibilidade de conhecer muitos lugares em apenas uma 
viagem são os itens mais valorizados por quem opta por um curso em um navio. 
 
"Quero aprender a lidar com situações diferentes e sobre cada país", diz a turismóloga Juliana 
Tonidandel, 22, que está a bordo do Scholar Ship. "Espero aprender a construir relações na 
diversidade cultural", diz a relações-internacionais Ana Paula Calil, 27, de Brasília. 
 
Sufoco 
 
Apesar das vantagens, viver em um espaço restrito, com pouca comunicação externa -o acesso à 
internet é limitado-, não é fácil para os alunos. 
 
"No começo, é muito cansativo, e o navio mexe muito. Até me adaptar, não descansei bem", 
conta Teles. "Não há para onde escapar. É como morar em uma pequena vila sem poder sair", 
destaca Tonidandel. 
 
Fora os riscos da vida em alto-mar. Em 2005, os alunos do MV Explorer, da Semester at Sea, 
enfrentaram uma tempestade com ondas de 15 metros. 
 
O cineasta Ricardo Machado, 27, embarcou no navio no porto seguinte, na Cidade do Cabo (África 
do Sul). "O clima estava bem tenso", relata. 
 

 
Leia mais: 
 
Para consultora, é preciso pesar custo/benefício da experiência  
 
Na carreira, a validade dos cursos em cruzeiros é relativa, diz a consultora Marisabel Ribeiro, da 
Right Management. "A oportunidade de ter pequenas vivências internacionais é diferente de uma 
imersão cultural, em que a pessoa deixa de lado os seus costumes para fazer de outra cultura 
parte de sua vida", compara. Com o mesmo custo -um semestre no navio pode custar cerca de 
US$ 20 mil-, acrescenta, é possível investir em cursos longos de instituições internacionais. 



 
 

Leia mais: 
 
Em terra, Canadá é o destino mais procurado de feira 
 
Possibilidade de estudar e trabalhar atrai intercambistas para o país 
 
Para quem está planejando passar uma temporada de estudos no exterior, esta é a época certa 
para analisar as opções. Em março e abril, ocorrem as feiras de intercâmbio, que mostram as 
atrações dos destinos e as novidades nos programas. 
 
Entre 1º e 2 de março, aconteceu em São Paulo o 15º Salão do Estudante. 
 
No evento, historicamente, o Canadá é o destino mais procurado. No salão de 2007, o país foi o 
interesse de 41% dos visitantes. Segundo a organização da feira, a alta procura se dá, em parte, 
pela maior facilidade de se obterem visto de estudante e permissão de trabalho no país. 
 
Desde 2006, o Canadá permite que estudantes trabalhem fora do campus. Admite-se também 
que alunos de cursos de idioma com duração mínima de 24 semanas trabalhem no setor de 
serviços. 
 
Quem quer atuar em outras áreas deve estar matriculado em um curso superior. 
 
É o que pretende fazer o editor Luiz Felipe Souza, 24, de São Paulo. Ele planeja partir para o 
Canadá no meio do ano, para cursar graduação em design 3D e trabalhar com animação. "Fazer 
um curso desses no Brasil pode sair mais caro", diz. 
 
Para ele, a tradição do Canadá nessa indústria pesou na escolha -o país é um dos principais 
produtores de softwares de animação e efeitos especiais usados em Hollywood. 
 
No Salão do Estudante, também tiveram projeção a Argentina e a Irlanda -destinos mais baratos 
do que os tradicionais para aprender espanhol e inglês. 
 
Programas 
 
Entre os programas de pós-graduação, Samir Saveri, coordenador do salão, destaca o aumento 
da oferta de especializações para executivos que querem viajar no mês de janeiro. "Normalmente, 
esses cursos são oferecidos em julho. Agora, seguem também nosso calendário de férias de 
verão." 
 
"Com a valorização do real, não é tão caro estudar fora", aponta Tatiana Mendes, presidente da 
Belta (Brazilian Educational & Language Travel Association), que organiza a ExpoBelta. O 
destaque da feira será a África do Sul, com cursos de inglês que incluem safáris. 
Também estará no evento a London School of Business & Finance, do Reino Unido. (MT) 
 

 
Leia mais: 
 
Irlanda é opção para estudos  
 
Destino em que o brasileiro encontra mais facilidade para obter permissão para estudar e 
trabalhar, a Irlanda cresce como opção. 
 



A dentista Renata Castro Leal, 24, passou dez meses em Dublin, capital da Irlanda, estudando 
inglês. "Pretendo fazer especialização e mestrado, e é preciso ter inglês fluente." 
 
Para custear as despesas, Leal trabalhou em um "pub". "No começo, nem sabia os nomes das 
bebidas", lembra. 
 
O professor Luiz Ricardo Rabello, 24, já falava inglês fluente, mas sentiu que precisava de uma 
experiência internacional no currículo. Queria ir à Austrália, mas considerou a burocracia muito 
grande. 
 
Decidiu-se pela Irlanda. "Estando na Europa, também pude visitar outros países", destaca 
Rabello. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 mar. 2008, Caderno de Empregos, p. 2-3. 


