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Um curso fora do país faz diferença no currículo. Um profissional com pós-graduação no 
exterior multiplica as suas chances de conseguir uma boa colocação em qualquer lugar do 
mundo. É que chamam de “empregabilidade global”. Entretanto, diante da crise, que combina 
retração no mercado de trabalho com dólar em alta, ficou bem mais difícil concretizar um 
plano como esse. Atentos a isso, os organizadores da 16ª edição da maior feira internacional 
de educação da América Latina, a Expo Estude no Exterior, trouxeram ao Rio uma seleção de 
cursos mais econômicos para quem deseja qualificar seu currículo no exterior. O evento 
acontece na próxima quinta-feira, no Pestana Rio Atlântica (Av.Atlântica, 2964).  
 
Além de se familiarizar com as opções para todas as idades, o que inclui cursos de idiomas, 
secundários, mestrados, doutorados, especializações e trabalho remunerado, os participantes 
podem obter informações sobre documentação e ainda concorrem a bolsas de estudo no 
Canadá e na Argentina. A entrada é gratuita.  
 
Para quem deseja estudar o idioma inglês, por exemplo, uma opção interessante é Los 
Angeles, uma das cidades mais multiculturais do mundo e o maior centro industrial dos 
Estados Unidos. O pacote para um curso de quatro semanas com 20 aulas semanais, mais 
acomodação em  quarto individual, sai por US$ 1.277.  
 
Segundo a diretora da feira, Daniela Ronchetti, tanto cursos de curta como de longa duração 
podem dar um upgrade no currículo, o que é um grande diferencial. "A pessoa aprende a ter 
mais flexibilidade e confiança, e também a ver mundo de uma forma diferente", diz.  
 
Os cursos indicados variam de acordo com a formação, tempo disponível e interesse do 
estudante. Em muitos países, as opções no nível de graduação trazem embutida a opção de 
um trabalho legal no período de estudo, com direito a visto de permanência por até dois anos 
após o termino do curso.  
 
"A vantagem de visitar a nossa feira, é que oferecemos diferentes opções de cursos e 
destinos; e o interessado poderá conversar diretamente com os próprios diretores das 
instituições. E ainda negociar o valor", diz a diretora Daniela Ronchetti.  
 
Entre os destaques, estão os cursos de turismo e hotelaria da Swiss Education Group, 
instituição universitária e de pós-graduação. A localização é na Montreux-Leysin-Neuchatel, 
Suíça, e é uma aliança de quatro das melhores escolas de gerenciamento hoteleiro do país.  
 
Para ingressar no curso, basta o ensino médio e ter inglês entre os níveis intermediário e 
avançado, já que as aulas são ministradas no idioma.  
 
O formato do curso inclui  aulas teóricas e práticas no hotel escola, além de dois semestres de 
estágio prático remunerado em empresas da Suíça. Em  três anos, o aluno obtém qualificação 
em nível de bacharelado. A idade mínima é de 17 anos; não há idade máxima.  
 
A escola também oferece cursos de mestrado e pós-graduação lato sensu. E ao contrário do 
que muitos pensam, um curso na Suíça não custa muito mais do que um curso ministrado em 
uma boa faculdade brasileira, garante a diretora da feira, Daniela Ronchetti.  
 
ESPANHA 
 
O Centro de Estudios Financeiros (CEF), com campi em Barcelona, Madri e Valencia, tem 
programas de MBA como os de Relações e Negócios Internacionais ou Gestão Econômico-
Financeira. A instituição goza de boa reputação na Europa. Com duração de um ano e carga 
horária em torno de 600 horas, os cursos saem por preços na faixa de 780 euros, que podem 
ser divididos em até onze vezes.  
 



Na California, a Foothill-De Anza, na região do Vale do Silício, oferece conceituados cursos 
técnicos de dois anos em especialidades como Design para Jogos em Vídeo e Bioinformática. 
Os preços  são razoáveis para uma escola situada no prinicipal centro tecnológico da América: 
em torno de US$ 4.800 para o ano acadêmico. 
 

 
 
Brasil é prioridade  
 
A Comissão Européia escolheu o Brasil como foco do programa educacional Study in Europe de 
2009. O objetivo é atrair os jovens brasileiros para as mais renomadas instituições de ensino 
superior do continente. Os estudantes podem escolher entre os 32 países que fazem parte do 
projeto. Há desde os destinos mais tradicionais, como Reino Unido, França e Portugal, até os 
mais exóticos, como Islândia e Lituânia.  
 
O consultor sênior do programa, Mark Rogerson, conta que o objetivo do Study in Europe é 
promover o ensino superior europeu, tornando-o mais acessível aos estudantes internacionais. 
Os custos dos programas variam de 500 euros por semestre para cursos de graduação. Os 
programas de pós-gradução começam em dois mil euros chegando a seis mil. "Os brasileiros 
ainda podem concorrer a bolsas do programa Erasmus Mundus, que permite estudar em vários 
países seguindo o mesmo currículo", conta. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6, 7 e 8 mar. 2009, Seudinheiro, B-20. 
  


