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Conheça os principais requisitos para entrar em cursos de graduação de 5 países 
 
Você conhece alguém que tenha feito faculdade no exterior? Agora pense em gente que fez o 
ensino médio ("high school") ou uma pós fora do Brasil. Mais fácil lembrar, não?  
 
Os cursos de graduação no exterior não são tão populares entre os brasileiros, porque são 
caros e a validação do diploma no Brasil é complicada. Mesmo assim, quem faz essa opção 
traz na mala fluência em uma ou mais línguas, independência, experiência e conhecimento de 
novas culturas - tudo o que o mercado de trabalho procura.  
 
"Se o funcionário já vem preparado, a empresa gasta menos com ele", diz Ana Beatriz 
Faulhaber, diretora da consultoria educacional CP4.  
 
As opções de boas universidades são muitas. Uma dica é consultar rankings como o britânico 
Times Higher Education ou o chinês Academic Ranking of World Universities. Mas, se você não 
foi um aluno brilhante no ensino médio, não escolha apenas as tops, abra seu leque.  
 
Além disso, não vale muito a pena cursar fora carreiras como medicina, engenharia ou direito. 
Como elas requerem registro profissional brasileiro para trabalhar aqui, vale mais optar por 
uma pós no exterior.  
 
Já as áreas ligadas a administração, por exemplo, costumam trazer muitas vantagens se 
cursadas em outro país. Por isso, estão entre as mais procuradas por brasileiros como Gabriel 
Frossard, 26. Ele escolheu fazer nos EUA os últimos anos do ensino médio e já emendou com a 
faculdade. A principal vantagem foi aliar os estudos de boa qualidade da Stetson University, na 
Flórida, aos jogos de basquete na liga universitária, de 2002 a 2006. Ao se formar, ainda nos 
EUA, foi contratado pela Odebrecht, onde trabalha até hoje, mas agora no Brasil.  
 
Recém-formada na escola americana Chapel, em São Paulo, Chelsea Schmitt, 18, foi em 
agosto para a Universidade de Notre Dame, em Indiana, onde faz o primeiro ano básico - não 
sabe ainda que área vai seguir.  
 
Boa aluna, Chelsea faz parte de um seleto grupo de brasileiros que conseguiram bolsa integral. 
O benefício total, entretanto, foi oferecido por outra escola, de que gostou menos.  
 
Por isso, acabou optando pela bolsa parcial da Notre Dame.  
 
Para baratear os custos, muitos brasileiros aproveitam uma chance oferecida nos EUA e no 
Reino Unido, os "community colleges", que são equivalentes aos cursos tecnológicos e custam 
mais barato que as universidades. Após dois anos, o aluno se forma e pode continuar os 
estudos na universidade.  
 
Independentemente da opção feita, o principal requisito para estudar fora é a determinação, 
diz Ilan Avrichir, do Núcleo de Estudos em Gestão Internacional da ESPM. O motivo é que é 
preciso ter notas boas, fluência em língua estrangeira, preencher uma enorme papelada e 
aguardar meses pelas respostas das universidades.  
 
Para ajudar os estudantes, a Folha reuniu informações sobre a graduação de cinco países.  
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