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Número de bolsistas brasileiros deve chegar a 40.000 até 2014

TEMAS E ÁREAS DE INTERESSE   
DO PROGRAMA DO GOVERNO

CRONOGRAMA DO PROGRAMA CIÊNCIAS SEM FRONTEIRA

DOUTORADO SANDUÍCHE 
NO EXTERIOR

DOUTORADO PLENO 
NO EXTERIOR
PÓS-DOUTORADO 
NO EXTERIOR

GRADUAÇÃO SANDUÍCHE 
NO EXTERIOR
ESTÁGIO SÊNIOR 
NO EXTERIOR
JOVEM CIENTISTA DE GRANDE 
TALENTO (NO BRASIL)
PESQUISADOR VISITANTE 
ESPECIAL (NO BRASIL)

TOTAL
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Engenharias e demais áreas tecnológicas
Ciências Exatas e da Terra: Física, Química, 
Biologia e Geociências
Ciências Biomédicas e da Saúde
Computação e tecnologias da informação
Tecnologia Aeroespacial
Fármacos
Produção Agrícola Sustentável
Petróleo, Gás e Carvão Mineral
Energias Renováveis
Tecnologia Mineral
Biotecnologia
Nanotecnologia e Novos materiais
Tecnologias de Prevenção e Mitigação   
de Desastres Naturais
Biodiversidade e Bioprospecção
Ciências do Mar
Indústria criativa
Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva
Formação de Tecnólogos

Fontes: Capes e Consultores

Não são só o governo e as empre-
sas brasileiras que estão se movi-
mentando para contribuir para
que mais brasileiros estudem no
exterior. Universidades estran-
geiras veem no crescimento do
país uma oportunidade para
atrair novos estudantes. E o pro-
grama Ciências sem Fronteiras
- lançado recentemente pelo go-
verno federal - é o que mais
vem despertando o interesse
dessas instituições, especial-
mente pela possibilidade de cus-
tear cursos sanduíches (que per-
mitem ao aluno cumprir parte
de sua carga no Brasil e comple-
tar os estudos fora do país) en-
tre as cerca de 75 mil bolsas pre-
vistas para serem distribuídas a
estudantes de pós-graduação.

“A presidente Dilma foi mui-
to feliz no anúncio. Não temos
mais saída. Ou fazemos isso ou
vamos ficar cada vez mais defa-
sados", afirma Jamil Hannou-
che, diretor do Santander Uni-
versidades, que, por sua larga
experiência de contato com uni-
versidades estrangeiras, assu-
miu o compromisso com o go-
verno federal para contribuir co-
mo intermediador. "O progra-
ma permite que a internacionali-
zação chegue ao país de modo
mais amplo. Há um caráter de-
mocratizador no fato de o gover-
no pagar. Não é assim na China
ou na Índia. Como o Brasil tem
capacidade de resposta rápida,
os efeitos virão logo", diz.

Hoje o banco espanhol é par-
ceiro de 950 instituições de ensi-
no em todo o mundo, sendo
406 no Brasil. "O Santander vai
participar dessas 25 mil bolsas
para as quais o governo espera a
participação da iniciativa priva-
da. Esse programa está comple-
tamente em linha com a políti-
ca do Santander Universidades,
que já investiu R$ 2 bilhões que
envolveram 70 mil bolsas", diz.

Tanto os Estados Unidos quan-
to o Reino Unido também já ma-
nifestaram interesse oficial em
receber mais estudantes brasilei-
ros em razão do aumento de bol-
sas fornecidas pelo governo. Em
ambos os casos, há tendência de
aumento das parcerias com ins-
tituições de ensino brasileiras. E
há também vários eventos para
captar esses estudantes.

Este ano, de 8 a 11 de outu-
bro, o British Council promove-
rá a maior feira já realizada de
universidades britânicas. O
evento reunirá 28 universida-
des britânicas em São Paulo, o
maior número de instituições

de ensino superior a visitar o
Brasil. Destas, 27 irão também
ao Rio. Segundo Rodrigo Gas-
par, gerente de Promoção Edu-
cacional do British Council no
Brasil, há atualmente cerca de
1600 brasileiros em universida-
des britânicas, sendo 400 douto-
randos. "Se conseguirmos 10%
das bolsas que o governo preten-
de oferecer já é possível dese-
nhar uma perspectiva quase as-
sustadora. É por isso que pela
primeira vez o governo britâni-
co está envolvido diretamente

nessas tarefas que podem permi-
tir fechamento de acordos", diz.

Pelo lado dos Estados Unidos
um indicador é o número de ins-
tituições que vieram participar
do 9ª. EducationUSA Fair, orga-
nizado pelo Alumni Advising-
EducationUSA, feira que aconte-
ceu na semana passada em São
Paulo, passou de 42 em 2010, pa-
ra 59. Segundo Thais Burmeis-
ter Pires, gerente da Alumni Ad-
vising, a feira acontece no país
desde 2006. Antes disso, o úni-
co país da América Latina a des-

pertar o interesse das institui-
ções americanas era o Chile. Ho-
je, é o Brasil que serve de tram-
polim para que estas universida-
des explorem outras economias.
"Tanto no Brasil há um aumento
da demanda por estudar fora,
quanto as universidades estão
muito animadas com o que
veem no país", afirma Thais. E
não só só para vagas de pós-gra-
duação. "Qualquer pessoa que
queira estudar hoje nos EUA
tem como conseguir algum tipo
de ajuda financeira", explica. ■

Ciências sem Fronteiras atrai
universidades estrangeiras

FolhaPress

“

EUA e Reino Unido querem receber mais estudantes brasileiros, beneficiados pelo aumento do número de bolsas

A presidente Dilma
foi muito feliz no
anúncio do Ciências
sem Fronteiras. Não
temos mais saída.
Ou fazemos isso
ou vamos ficar cada
vez mais defasados

Jamil Hannouche
Diretor do Santander

Universidades

DESTAQUE EDUCAÇÃO

Hannuche,doSantander
Universidades:oBrasil tem

capacidadederesposta rápida

Cláudia Bredarioli
e Regiane de Oliveira
redacao@brasileconomico.com.br

8 Brasil Econômico Quinta-feira, 8 de setembro, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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