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Suécia Sem Fronteiras
Lei de 2010 vetou acesso de brasileiros a
cursos, mas criou disputa por bolsas do CSF
PASSAPORTE
José Eduardo Barella
ENVIADO ESPECIAL/ ESTOCOLMO

Imagine um país onde se pode
fazer mestrado ou doutorado
degraça emuniversidades classificadas entre as top 100 globais em Engenharia, Medicina,
Computação, Biotecnologia,
Arquitetura e Economia. Esse
país dos sonhos é a Suécia, com
a vantagem adicional de os cursos serem ministrados em inglês. Suecos e até estrangeiros
compassaporte daUniãoEuropeia têm essa opção – que até
uma lei aprovada em 2010 estava ao alcance de brasileiros.

Aboanotíciaparaosestudantes daqui é que a mudança na lei
obrigou universidades locais a
brigar com americanas, inglesas e australianas para atrair
pós-graduandos de fora, porque em 2011 houve queda de
60% no número de alunos estrangeiros no país. E as bolsas
oferecidas por meio do programa Ciência Sem Fronteiras
(CSF) passaram a ser alvo das
grandes universidades do país.
Há questões pendentes que
estãosendonegociadaspelosgovernos dos dois países. Os cursos de mestrado duram dois
anosnaSuécia –um amaisqueo
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limite das bolsas
do CSF. Além disso, estrangeiros ouvidos pelo Estadão.
edu destacam dois problemas: a falta de moradia estudantil e o custo de vida, na média do
salgado padrão europeu. Entre
moradia e alimentação, o gasto
mensal pode chegar a R$ 2 mil –
o curso de mestrado sai por R$
27 mil a R$ 40 mil anuais.
Mas as vantagens para quem
faz pós na Suécia podem valer a
aposta. “É um país tolerante
com estrangeiros, com excelentequalidadedevidaeuniversidadesdeprimeiralinha”,dizMaria-
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naBuongerminoPereira,formada em Física Médica pela USP.
Elamora há três anos no país ejá
fez mestrado em Bioinformática antes de iniciar o doutorado
na Universidade de Tecnologia
Chalmers, em Gotemburgo.
O idioma, segundo Mariana,
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não chega a ser problema.
“Quando veem que você fala
mal a língua, eles mudam para o
inglês na hora”, diz. A maioria
dos suecos fala fluentemente o
inglês, ensinado desde o ensino
fundamental.
Outro atrativo, principal-

Para deixar uma marca em seu tempo é preciso repensar a realidade,
reorganizar ideais, reconhecer diferenças e reinventar o mundo em busca do

“O SINAL MAIS EVIDENTE
DA VITALIDADE DE UM
PENSADOR É A
MUDANÇA DE OPINIÕES”
Sérgio Buarque de Holanda –
Sociólogo, Historiador
e ex-aluno da FESPSP.

GRADUAÇÃO EM:

ADMINISTRAÇÃO
SOCIOLOGIA e Política
BIBLIOTECONOMIA e Ciência da Informação

INSCRIÇÕES DE 17/9/2012 A 8/12/2012
Prova no dia 9/12/2012
Inscrições w w w .fespsp.org.br ou 0800 7777 800
R. General Jardim, 522 – Centro – São Paulo (Metrô República)
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tágio. O Estadão.edu visitou BioengenhariaeGestãodeNegó-

seis universidades e todas reiteraram essa característica.
A Chalmers é uma delas.

cios,elatem1.300alunosdemestrado e 1.100 de doutorado. Gigantes com sede na cidade, co-

moVolvo,SKFeAstra-Zenica,vivem recrutando alunos lá.
O Instituto Real de Tecnologia, mais conhecido pela sigla em
suecoKTH,deEstocolmo,temrenomeinternacionalemEngenhariadeMateriais,Civil,Mecânicae
Ambiental, em Tecnologia da In-

Portfólio
variado.
Câmpus de
Chalmers,
KTH e Lund
(da esq. para
a direita)

formação e Arquitetura, na qual
oferece cursos de planejamento
urbano.Pelomenos85%dosestudantes conseguem emprego em
menosdeumanonocompetitivo
mercado europeu.
Outra universidade de ponta
é a de Linköping, uma tranquila

cidade de 150 mil habitantes a
286 quilômetros de Estocolmo.
Com 27 mil alunos, é conhecida
pelos cursos de Engenharia Aeroespacial,MecânicaeAeronáutica e seu câmpus fica perto da
sede da gigante de aviação Saab,
fabricante de caças e turbinas.
EmMedicinaepesquisaavançada,areferênciaéoInstitutoKarolinska,deEstocolmo– deonde
saíram cinco prêmios Nobel de
Medicina. Conhecido pela sigla
KI,concorrecom aUniversidade
de Uppsala, a 67 km da capital.
Fundadaem1477,Uppsala,auniversidademaisantigadaEscandinávia,temumlequedecursosextenso, que inclui Humanidades.
Outra que investe pesado em
pesquisa é a Universidade de
Lund, no sul do país. Criada em
1664, oferece cursos disputados
deTelecomunicações,Engenharia,Educação,Medicina,Direito,
Ciências Sociais e Artes.
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*O repórter viajou a convite do governo
sueco

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 out. 2012, Caderno Edu, p. 22-23.

