
Universidades europeias querem atrair brasileiros 
Vívian Soares  
 
Não são apenas as escolas de negócios internacionais que estão disputando estudantes 
brasileiros. Nos últimos meses, o país está atraindo também a atenção de universidades e 
instituições governamentais europeias interessadas em garimpar potenciais candidatos na 
região. Sofrendo com a escassez de alunos, especialmente na área de ciências exatas, as 
universidades do Velho Continente se animaram com o investimento do governo brasileiro no 
programa "Ciência sem Fronteiras", que prevê a concessão de bolsas de estudo para alunos do 
país interessados em seguir carreira em programas como tecnologia e engenharia. 
  
A gradual queda no número de alunos nas faculdades europeias, agravada pelo 
envelhecimento da população, é outro ponto que está fazendo muitas instituições reforçarem 
seus planos de internacionalização - e o Brasil está entre os mercados mais visados. Na 
avaliação de Éric Froment, presidente fundador da Associação das Universidades Europeias 
(AUE) e ex-reitor da Universidade de Lyon, o interesse pelo país é uma espécie de 'moda' 
entre as instituições. "O Brasil está em evidência, mas sofre com a falta de talentos e tem uma 
enorme população que ainda não foi à universidade." 
  
"Uma de nossas metas é fazer com que o público brasileiro tenha interesse em estudar na 
Europa. Queremos que nossas instituições se tornem cada vez mais conhecidas entre os 
estudantes", afirma Christian Müller, diretor do escritório regional do Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão). Ele foi um dos organizadores do primeiro 
Salão Europeu de Pós-Graduação, que no último mês reuniu 70 instituições de 12 países em 
São Paulo - muitas pela primeira vez no Brasil. Segundo ele, mais de 50 universidades da 
Alemanha devem participar do "Ciência sem Fronteiras". 
  
O programa gerou interesse também em outras escolas do continente, muitas delas 
tradicionais formadoras de engenheiros e técnicos. É o caso da Alemanha, mas também de 
países como a Suécia, a Finlândia e a Polônia, que enviaram delegações ao evento. "O número 
de brasileiros ainda é pequeno nas nossas universidades e temos a intenção de aumentá-lo. 
Temos muito a oferecer aos alunos do país em ensino nas áreas de engenharia e inovação", 
afirma Pierre Liljefeldt, oficial de diplomacia da Embaixada da Suécia. 
  
Na Polônia, a falta de engenheiros nas universidades fez o governo investir na atração de 
mulheres para carreiras em áreas mais técnicas. Bianka Siwinska, líder do projeto Girls in 
Engineering & Science, afirma que nos últimos quatro anos a iniciativa conseguiu colocar dez 
mil mulheres a mais no ensino superior. Os esforços para conquistar alunos, porém, não se 
concentram apenas no estímulo à diversidade de gênero, mas também na de nacionalidades. 
"Nossas universidades estão trabalhando na divulgação dos programas e na atração de 
candidatos em todo o mundo", afirma. 
  
Há cinco anos, as atenções das instituições educacionais europeias ainda estavam direcionadas 
principalmente para os países asiáticos. Segundo Éric Froment, da AUE, aos poucos elas foram 
se voltando para mercados igualmente promissores como a América Latina. A Holanda, por 
exemplo, aposta em uma cooperação universitária para aumentar o intercâmbio acadêmico 
com o Brasil. Uma prova disso é a abertura, em 2008, de uma representação local do Nuffic 
Neso, agência de promoção ao intercâmbio educacional daquele país. Remon Daniel Boef, 
diretor da instituição, afirma que o movimento foi motivado pelo destaque brasileiro na 
economia global, somado a um forte processo de internacionalização das universidades 
holandesas. "Além disso, temos uma política de estímulo à diversidade cultural que privilegia a 
atração de talentos globais", diz. 
  
Na The Hague University of Applied Sciences, sediada em Haia, capital do governo holandês, 
são apenas 40 brasileiros em um universo de 23 mil estudantes, mas o objetivo é aumentar 
esse número. A universidade tem vindo ao país periodicamente desde 2008 para reforçar 
parcerias e atrair estudantes. "Tivemos um pequeno aumento de alunos do país, mas sabemos 
que esse é um trabalho de longo prazo", afirma Joey Uijleman Anthonijs, oficial senior de 
recrutamento e relações internacionais da The Hague University. 
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O principal desafio para essas instituições no Brasil, no entanto, está relacionado à 
reciprocidade. "Elas devem se preocupar menos em atrair estudantes e mais em promover 
troca de conhecimento e cooperação. Isso deve incluir uma política consistente para também 
enviar estudantes europeus ao Brasil", afirma o presidente da Associação das Universidades 
Europeias. "Atrair alunos a qualquer custo soa muito comercial e nada sustentável para as 
instituições. O comprometimento deve ser permanente", ressalta. 
 

 
 
Finlandeses vêm aprender no país 
Vívian Soares  
 
Incluir o Brasil nos programas de estudo e pesquisa finlandeses e aproximar alunos de ambos 
os países. Esses são os objetivos de uma delegação de 110 estudantes da recém-criada Aalto 
University, que desembarcou recentemente em Recife para desenvolver projetos 
interdisciplinares nas áreas de negócios, engenharia e design em quatro capitais brasileiras. 
Batizado de Aalto on Waves, uma vez que o trajeto da Europa ao Brasil foi feito de navio, o 
programa contempla visitas a universidades, laboratórios, empresas, centros de pesquisa e 
projetos sociais. 
  
De acordo com Thomas Abrell, um dos organizadores do programa, durante a viagem os 
alunos finlandeses tiveram aulas com palestrantes brasileiros sobre o ponto de vista do país 
em temas como empreendedorismo e inovação. Parte desses workshops tem sido 
complementada durante este mês com atividades acadêmicas em parceria com a UFRJ, a USP 
e a ESPM. A escolha do Brasil, segundo ele, foi motivada pelo seu destaque no cenário 
internacional e pelo baixo nível de conhecimento dos finlandeses sobre o país. "A viagem nos 
permite explorar o ponto de vista brasileiro em diversas áreas", afirma Abrell. 
  
A curiosidade sobre um destino considerado exótico para os finlandeses fez com que o 
programa criasse um site interativo onde os usuários podem ajudar a decidir parte da 
programação cultural da comitiva no Brasil. Além da agenda de trabalho e estudo, e das 
tradicionais visitas a museus e a centros históricos, as sugestões mais populares são visitar 
uma favela, praticar jiu-jitsu e participar de uma roda de capoeira. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 dez. 2011, Eu & Investimentos, p. D12. 
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