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A China é o principal parceiro comercial e um grande investidor estrangeiro do Brasil, mas 
diferenças culturais acabam travando negociações entre os países. Para tentar ampliar a 
relação entre os países, um grupo de 26 universidades chinesas vai promover entre amanhã e 
sábado, em São Paulo, a China Education Exhibition 2010 - II Feira de Universidades Chinesas 
no Brasil, que pretende mostrar a estudantes chineses as oportunidades de estudo no país 
asiático. 
 
Com expectativa de receber cerca de 2 mil visitantes e com a presença de cerca de 90 
acadêmicos representando as instituições chinesas, o evento pretende mostrar oportunidades 
a estudantes brasileiros que desejam fazer intercâmbio no país asiático. 
 
Durante a feira, serão mostradas oportunidades da realização de cursos de graduação, pós-
graduação, mestrado, doutorado e MBA em instituições chinesas. Representantes das 
universidades vão expor programas de intercâmbio, além de palestras que explicarão os 
procedimentos para conseguir bolsas de estudo distribuídas pelo governo chinês. 
 
"Existem várias opções de bolsas. Tem as oferecidas pela própria universidade, pela província 
e pelo governo central para incentivar os estudantes", explica Marina Schwartzman, 
coordenadora de negócios no Brasil da Câmara Brasil-China de Desenvolvimento Econômico 
(CBCDE). Apesar do regime comunista, as universidades chinesas são todas particulares, mas 
o custo para os alunos é baixo. Ainda assim, o governo local oferece bolsas para atrair 
estudantes. 
 
O Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista (Unesp), criado a partir de um convênio 
entre a universidade, o governo chinês e a Universidade de Hubei, na China, oferece cursos de 
mandarim para alunos brasileiros e cursos que focam o ambiente de negócios na China, e vai 
distribuir duas bolsas de seis meses para cursos do idioma durante o evento. 
 
O evento é aberto a todos os universitários que desejam conhecer oportunidades na China. Os 
visitantes receberão um livro com detalhes de todos os procedimentos necessários para fazer o 
intercâmbio no país. O evento será realizado no Memorial da América Latina, no auditório e 
foyer Simon Bolívar. 
 
De acordo com o Professor Luis Antonio Paulino, diretor titular brasileiro do Instituto Confúcio 
na Unesp, a estadia na China pode ser benéfica para a relação entre os países. "A China é o 
principal parceiro do Brasil. As relações econômicas e comerciais estão melhorando. Há uma 
necessidade de profissionais que conheçam a economia chinesa, a cultura de negócios e que 
tenham conhecimento da língua", explica. "A possibilidade de passar um tempo na China e ter 
contato com cultura, nessas relações de crescimento, é muito importante". 
 
A primeira tentativa de tentar melhorar relação entre estudantes brasileiros e universidades 
chinesas foi em 2006, com um encontro entre representantes de instituições chinesas e 
brasileiras para estabelecimento de contatos. O resultado foi a criação de cursos de férias na 
China pela CBCDE, que levou mais de 70 estudantes brasileiros para cursos de um mês na 
China. 
 
Agora os países voltam a se reunir para discutir a presença de estudantes brasileiros em 
universidades chinesas. De acordo com Marina, da CBCDE, as instituições chinesas têm área 
internacional especializada, mas ainda não atraem os brasileiros. "O objetivo deles é expor o 
potencial das universidades em todas as áreas para mostrar ao Brasil que existe essa opção", 
explica. 
 
Para o professor Paulino, a formação de brasileiros com estudos na China pode beneficiar as 
relações entre os dois países em geral. "Muitos negócios entre os países fracassam não por 
falta de viabilidade, e sim por problemas de compreensão, entendimento cultural, dificuldade 
de entender a maneira de relacionamento." 



 
Ainda segundo o professor, o objetivo da China ao buscar estudantes brasileiros é de conhecer 
novas culturas. "As universidades chinesas estão em uma fase de internacionalização. 
 
Interessa a eles atrair estrangeiros, seja do Brasil ou dos Estados Unidos. Para eles, é uma 
forma de tomarem contato com outras culturas, outras universidades". 
 
Visita 
 
Amanhã, após a apresentação do evento, um grupo de 15 reitores chineses vai se encontrar 
com reitores brasileiros para discutir parcerias entre universidades. Além disso, também está 
prevista uma visita dos representantes chineses à Universidade de São Paulo (USP) para 
conhecer as instalações. Entre os reitores brasileiros que estarão no encontro estão cerca de 
15 de universidades de São Paulo, incluindo particulares e públicas, como a Usp e a Unicamp. 
 
De acordo com a organização, representantes de instituições do país todo foram convidados, 
mas apenas os paulistas confirmaram a presença. 
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