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Brasileiros
procuram
graduação
nos EUA
Custo equivalente ao de cursos no Brasil
atrai, mas inglês ainda é principal desafio

Paulo Saldaña

Entrar na faculdade já é fator
de ansiedade para a maioria
dos estudantes. Mas a paulis-
tana Nathalia Santos Freitas
não consegue dormir pensan-
do nisso. Ela vai estudar psico-
logia em Missouri, nos EUA,
pelos próximos anos. As aulas
começam em agosto.

“Vou começar do zero em
outro país, tem de fazer ami-
gos tudo de novo. Vai ser difí-
cil, mas estou muito empolga-
da”, diz ela, que tem 19 anos e
faz parte de um grupo de estu-
dantes que não quer só um in-
tercâmbio de alguns meses. A
ideia é completar toda a gra-
duação no exterior. “Eu pro-
curei uma empresa e levei
meus pais. Percebemos que
era viável e, somando tudo,

saia quase o mesmo custo de es-
tudar aqui.”

Levantamento da Exchange
International (EI) Brasil, que
mediou a ida de Nathalia, mos-
tra que os gastos em algumas ins-
tituições americanas podem ser
até menores do que no Brasil. O
país conta com mais de 3 mil ins-
tituições de ensino superior.

“O sistema educacional dos
Estados Unidos tem uma quali-
dade indiscutível. Antes nem se
falava em universidades de ou-
tros países, mas agora as pessoas
estão achando possível estudar
fora e a procura só cresce”, expli-
ca Ricardo Raposo, diretor aca-
dêmico e esportivo da EI Brasil.
Segundo ele, uma família que po-
de pagar, por exemplo, um curso
no Mackenzie tem total condi-
ção de manter um estudante nos
Estados Unidos (veja quadro ao

lado). “E ele terá uma experiên-
cia de vida que aqui não teria, vai
amadurecer muito.”

A estudante Karine Araujo Ri-
beiro, de 19 anos, está sentindo
isso. “Eu tenho de correr atrás
de tudo, desde procurar casa a
arrumar o carro. Tenho de pagar
as contas, administrar o dinhei-
ro. E chegar em casa, na minha
casa, é muito legal”, diz. Karine
está desde julho do ano passado
cursando a Santa Barbara CC, na
Califórnia. O câmpus fica ao la-
do da praia, o que contou na hora
da escolha.

Ela cursa Engenharia Biológi-
ca. A independência e a vida à
beira-mar são pontos positivos,
mas ela está realmente impres-

sionada com a qualidade do que
tem encontrado por lá. “Todas
as aulas têm, além do professor,
um tutor que auxilia nas dúvi-
das. Os professores ficam dispo-
níveis após as aulas. Tenho a im-
pressão de que aqui realmente
eles querem que a gente aprenda
e não apenas decore as coisas.”

Aluno do 3.º ano da Eastern
New México, no Estado america-
no do Novo México, Luiz Rober-
to Buosi Bachiega, de 23 anos,
também tem uma avaliação mui-
to positiva de seu curso de Admi-
nistração e Negócios. Bachiega
cursou no Brasil dois anos de En-
genharia no Instituto Mauá, na
Grande São Paulo, e sente a dife-
rença dos modelos. “O curso na

Mauá era bem puxado, mas aqui
vejo que é mais voltado para o
mundo profissional. Eu aprendo
a fazer e entender o resultado.”

Como é o próprio aluno que
monta sua grade horária, Bachie-
ga espera se formar em três anos
e meio – um semestre antes do
normal. Além de ralar nas salas
de aula, ele ainda joga futebol pe-
la faculdade – atividade que lhe
rende uma bolsa de estudo. “Eu
já havia garantido a bolsa, depois
estudei para passar nas provas e
no teste de inglês.”

Seleção. Para ingressar no sis-
tema americano é necessário ter
boas notas no ensino médio e ga-
rantir bons resultados no Scho-

lastic Assessment Test
(SAT), o vestibular america-
no, e no Toefl, de proficiência
em inglês.

“O maior empecilho ainda
continua sendo o inglês. Mas
há opções de cursos de idio-
mas de preparação”, diz An-
dré Simonetti, da Central de
Intercâmbios.

Para Renata Sanata, do
STB, é importante que o alu-
no seja focado. “Existem al-
guns alunos preparados para
iniciar de uma vez, mas mui-
tos ainda não estão e o ideal é
que façam um programa de
iniciação, de seis meses, volta-
do para estudantes estrangei-
ros”, diz ela.

Encaminhar estudantes
para estudar no exterior é
a grande aposta do gover-
no federal e também de
grandes universidades bra-
sileiras. No ano passado, a
presidente Dilma Rousseff
assinou a criação do pro-
grama Ciências Sem Fron-
teiras. Segundo o governo,
serão concedidas mais de
100 mil bolsas de estudo
no exterior até 2015. Cerca
de 11 mil já estão no exte-
rior pelo programa e ou-
tros 9 mil devem chegar
até o fim do ano.

A USP criou um progra-
ma de bolsas internacio-
nais, voltado para a gradua-
ção. Mil bolsas serão ofere-
cidas. Unicamp e Unesp
também criaram progra-
mas semelhantes. / P.S.

A escola de Direito da Funda-
ção Getulio Vargas, em São
Paulo, abriu para alunos de ou-
tros cursos do gênero inscri-
ções para seu programa de ini-
ciação científica. Alunos de Di-
reito de qualquer universida-
de tem até o dia 24 para enviar

projetos para concorrer a uma
das seis bolsas disponíveis.

É a primeira vez que a Direito
FGV, uma das principais e mais
concorridas escolas do País,
abre a seleção para alunos de ou-
tras universidades. “É um jeito
de aumentar a integração com a
comunidade e possibilitar que
um aluno de qualquer institui-
ção tenha mais opção de desen-
volvimento acadêmico”, explica
o coordenador de Pesquisa e de
Desenvolvimento Estratégico,
Rafael Mafi Rabello Queiróz.

O candidato precisa conti-

nuar estudando durante o perío-
do da pesquisa, em qualquer sé-
rie, e morar em São Paulo ou nas
proximidades, para viabilizar os
encontros com o orientador.

O aluno não pode trabalhar e
receberá bolsa de um salário mí-
nimo. As verbas são da FGV e do
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológi-
co (CNPq). No último edital pa-
ra iniciação, aberto apenas a alu-
nos da FGV, doze estudantes
concorreram. Dessa vez, a expec-
tativa é que a procura aumente.

A principal exigência é que o

material seja produzido de acor-
do com as linhas de pesquisas do
corpo docente da faculdade. O
projeto tem de se adequar ao tra-
balho de um dos professores – há

áreas como regras do Banco Na-
cional de Desenvolvimento
(BNDES), regulamentação de
mercados de capitais, organiza-
ções da Justiça e Direito na épo-
ca da Ditadura, por exemplo.

Instruções. A escola preparou
um manual detalhado com o pas-
so a passo das inscrições e do de-
senvolvimento do projeto. O ma-
terial está disponível no site
www.fgv.br/direitogv. Uma co-
missão formada por professores
e convidados vai escolher os bol-
sistas. As seis vagas só serão

preenchidas se os projetos
apresentados tiverem a quali-
dade esperada pela escola.

Segundo o professor Quei-
róz, a iniciação científica é im-
portante tanto para o aluno
que está de olho na pós-gra-
duação, quanto para quem
mantém o foco no mercado
de trabalho. “Os bons alunos
de graduação têm perfil homo-
gêneo e durante os cursos há
poucas oportunidades de se
diferenciar um dos outros. O
histórico de quem fez inicia-
ção é muito bem apreciado pe-
los seu potenciais empregado-
res”, diz o professor, ele mes-
mo ex-participante de inicia-
ção científica. / P.S.

Cursar todos os anos de uma
graduação em outro país é
uma opção para um perfil es-
pecífico de aluno – com inglês
avançado e dedicação acima
da média. Mas é importante
avaliar com cautela a opção:
para alguns educadores, essa
não é a melhor opção de for-
mação intelectual.

Professor do mestrado da

Escola Superior de Propaganda
e Markentig (ESPM), Luiz Peres
Neto tem ressalvas quanto a es-
sa escolha. Ele acredita que os
ganhos de formação ainda são
maiores quando o intercâmbio é
em parte da graduação. “Estudar
fora para cursar uma parte da gra-
duação é mais interessante por
muitos motivos. O estudante
consegue ver uma nova realida-

de a partir de outra realidade que
conhece. Ele precisa desse refe-
rencial do que há aqui no Brasil.”

A avaliação de Peres Neto tem
como base sua própria biografia.
Assim que se formou na universi-
dade, em 2003, ele embarcou pa-
ra a Espanha. Entre 2004 e 2010,
cursou o mestrado e doutorado
na Universidade Autônoma de
Barcelona, na Espanha. Por lá

também começou a carreira co-
mo professor. “Eu saí do Brasil e
quando voltei era outro País. Es-
se voltar é tão importante quan-
to ir”, diz ele. “Acho mais preocu-
pante na graduação, que é um
momento de formação.”

Validação. Além de avaliar a
maturidade dos estudantes, é im-
portante lembrar que diplomas

de outros países não são aceitos
automaticamente no Brasil. Eles
precisam ser revalidados em um
processo um pouco burocrático.

São competentes para revali-
dar esses títulos universidades
públicas que “ministrem curso
de graduação reconhecido na
mesma área de conhecimento
ou em área afim”, conforme reso-
lução do Ministério da Educa-
ção. Além de apresentar a docu-
mentação, é criada uma comis-
são. Se houver dúvida quanto à
similaridade, a comissão pode

realizar exames e provas
(prestadas em língua portu-
guesa) com o objetivo de ca-
racterizar a equivalência.

A maioria dos cursos encon-
tram similares nas institui-
ções brasileiras. As exceções
são Medicina e Direito, que
têm formatação diferente. O
MEC tem se esforçado no ca-
so da Medicina e criou em
2011 o Exame Nacional de Re-
validação de Diplomas Médi-
cos expedidos por Universida-
des Estrangeiras. / P.S.

META

FGV-SP abre iniciação científica para alunos externos

EDUCAÇÃO
75%

Diploma de fora exige revalidação no País

PARA LEMBRAR

dos professores não cumprem o conteúdo previsto para
o ano, segundo dados da Prova Brasil

ARQUIVO PESSOAL

AQUÉM

26.921
docentes chegam, no máximo, a 60% do
conteúdo previsto para o ano

}

● Benefício

Estudantes de Direito
de outras instituições
poderão concorrer às
bolsas desde que não
estejam trabalhando

RAFAEL QUEIRÓZ
FGV-SP
“É um jeito de aumentar a
integração com a comunidade e
possibilitar que um aluno tenha
mais opção de desenvolvimento”

���������	�	
����������������

����

����

����

���� ����

����
���� ����

����
���� ����

����������

�������������	
����
��������
��
����������
��	��

�
������� !"#!��#$�%!"�&#!�� ��$%�" '(#��") �!*#)"%�%�$#) &� 

+�
�,
�

��
-�
�

�.
/�
�0
��
��
1�

20
��

+
�
.

�3

��������

�4
++
��
5

4.

�
��
�

,6

2	
��
��
0�
4�
�,
,�
3 7�

��
6

4.

�
��
�

,6

2+
�
�

��
3

4.

�
��
�

,6
��
+

0�
.,
��
��+
��
�

��

2+
�
�

��
3

��
.,
��
7�
�7
��
�

0�
		

4.

,
6�0
��
��
1�

20
��

+
�
.

�3

+�
��
��
89
�

��
	�

.�
��:

��
��
��

;�
.,
��
��
�2+
��
;3

+4
.�
�8
9�

1�
,<
�

�

��
�1
��
�2+
1�
3

��
0�
��
��4
;�
�

��

��
�;�
�;
�1
�.
��
��

	�
�5
�.
,

.1
�2�
�;
	3

;�
.,

+
=0

�

4.

�
��
�

��
��

0�
,
�

0�
�2;
40
3

4.

�
��
�

��
��

�.
��
	7



	�
�4
	7



4.

�
��
�

��
��

;�
��
7

,�
�

�.
�

	�
05
�.
/

�


.+�1�:+
0�>�����������
�7���
�

��	�
�����
���

��
������� !"#!��#$�$%�! ��& &%�� ��$%�" '(#����)!#�&%�����?!��$#) &� �%�%@") !���#�A �#)�&%��B�����$���$%�! �!

Atenção. Karine está
impressionada com a
disponibilidade dos
professores americanos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2012, Primeiro caderno, p. A18.




