
A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) divulgou ontem no
Diário Oficial da União os valores
de benefícios que poderão ser pa-
gos a brasileiros que forem ao ex-
terior para estudar e a quem ve-
nha ao Brasil pelo mesmo moti-
vo. A publicação inclui bolsas de
graduação, pós-graduação e tam-
bém de especialização para pro-
fessores da educação básica.

Para obter uma dessas bolsas
é preciso se candidatar de acor-
do com as regras dos editais de
seleção da Capes, disponíveis
no site www.capes.gov.br. As
bolsas para brasileiros que fo-
rem ao exterior podem chegar a
US$ 5 mil mensais (professores
de ensino superior que forem
para os Estados Unidos).

Para estudantes de gradua-
ção, o valor é 870 dólares, euros
ou libras, dependendo do país
escolhido. Já para doutorandos,
a quantia chega a 1,3 mil nas
mesmas moedas.

A Capes pode auxiliar os pes-
quisadores com as despesas de
instalação, por meio de um be-
nefício no mesmo valor da bol-
sa obtida. Adicionais poderão
ser pagos a quem tiver depen-
dentes e a quem se mudar para
uma cidade listada pela portaria
como de alto custo. O seguro-
saúde também poderá ser cus-
teado pela coordenação.

Ciências sem fronteiras
A publicação no Diário Oficial da
União traz ainda os valores pa-
gos pelas bolsas do Programa

Ciência Sem Fronteiras, que vai
da graduação (870 dólares, euros
ou libras) ao estágio pós-douto-
ral (2,1 mil dólares ou euros).

Com o objetivo de atrair jo-
vens talentos e pesquisadores vi-
sitantes para as instituições do
país, o programa prevê paga-
mento até R$ 7 mil mensais aos
jovens aprovados e de R$ 14 mil
para pesquisadores visitantes es-
peciais, bolsas que também po-
dem ser disputadas por brasilei-
ros que estão no exterior.

Professores da educação bási-
ca que obtiverem o incentivo à

capacitação no exterior recebe-
rão 1,3 mil dólares, euros ou li-
bras, além do auxílio-instala-
ção e do seguro-saúde.

Estrangeiros
Já estrangeiros que consegui-
rem vagas nas universidades bra-
sileiras poderão concorrer a bol-
sas que variam de R$ 830 (gra-
duandos) a R$ 3,7 mil (pós-dou-
torados). Professores visitantes
poderão receber de R$ 6.931,54
até R$ 24 mil, se ministrarem
cursos na Escola de Altos Estu-
dos. ■ Abr

Bolsas no exterior chegam a US$ 5 mil mensais

Nada mais comum nos dias de ho-
je do que ouvir histórias de em-
preendedores que tiveram uma
boa ideia, fizeram um plano de
negócios, investiram tudo o que
tinham e, eventualmente, conse-
guiram um investidor anjo para
alavancar o projeto. O empreen-
dedorismo nasce assim, com
uma ideia. Mas e quando a pessoa
quer empreender, mas ainda não
tem essa idéia? Eduardo Seiden-
thal, profissional de marketing
com passagens por empresas co-
mo Philip Morris, Whirlpool e
Johnson & Johnson, foi até os
EUA em busca desta resposta.

A vontade de Seidenthal de
empreender o levou a procurar
um dos MBAs mais respeitados
do mundo em empreendedoris-
mo, na BabsonCollege, nos EUA.
Saiu de lá com mais dúvidas do
que quando entrou. “Tive certe-
za de que nunca seria um em-
preendedor. Isso porque, nunca
me ajudaram a entender como
ter essa ideia básica que é a essên-
cia do empreendedorismo”, ex-
plica Seidenthal.

Foi dessa inquietação que nas-
ceu a Rede Ubuntu — que não
tem nada a ver com o software
que leva o mesmo nome. A pala-
vra de origem Bantu, mas tam-
bém presente em outros dialetos
africanos, remete a um conjunto
de valores que traduz o potencial
agregador do ser humano a par-

tir de verdades internas e co-
muns a um grupo. Um tanto filo-
sófico, mas que ajuda a respon-
der a pergunta inicial: de onde
vem a ideia do empreendedor?
“É preciso olhar para dentro.”

A Rede Ubuntu trabalha com o
lema do “EUpreendedorismo”,
uma rede rede colaborativa volta-
da a ampliar a consciência dos in-
divíduos em seus caminhos pes-
soais e profissionais. Trata-se de
uma escola, mas também um coa-
ching ou mesmo uma consulto-

ria. “Temos uma abordagem inte-
gral que trabalha com quatro di-
mensões: mental, física, emocio-
nal e espiritual”, diz Seidenthal.
E isso se aplica as pessoas que che-
garam no processo de “pré-em-
preender” — “não só alguém que
quer ter seu próprio negócio, mas
também alguém que busque no-
vos objetivos, como trabalhar no
governo ou melhorar sua perfor-
mance na empresa em que atua”.
E também para empresas. A Rede
Ubuntu tem como clientes Natu-

ra, Johnson & Johnson, Votoran-
tim e SOS Mata Atlântica.

“As empresas estão mudando,
pesquisas mostram que mais da
metade dos profissionais não são
felizes em seus trabalhos”, diz o
empreendedor, cujo foco princi-
pal é desenvolver projetos de for-
mação de jovens talentos. Seiden-
thal explica que no modelo tradi-
cional das empresas há a hierar-
quia do “quem manda” e “quem
obedece”. E isso não funciona
mais, especialmente para as no-

vas gerações. “Não dá mais para
ter um local onde as pessoas traba-
lham das 8h às 18h”, diz. Mas tam-
bém não existem fórmulas pron-
tas para solucionar essas ques-
tões. “O que sabemos é que as pes-
soas querem trabalhar no que
acreditam e não só por satisfação
financeira. Temos que gerar am-
bientes favoráveis, focando em
várias dimensões.”

As soluções para este dilema
são uma forma de empreender,
explica Seidenthal. “Na Natura,
por exemplo, o programa de
aprendizes trabalha com 160 jo-
vens, que são constantemente
provocados sobre sua visão de vi-
da — seja dentro da Natura ou fo-
ra. E são incentivados a empreen-
der dentro da organização.”

Os programas do Ubuntu tam-
bém estão abertos para pessoas fí-
sicas, a partir de 15 anos, sem ne-
nhuma barreira de escolaridade,
dentro do Rua — Rede Ubuntu de
Aprendizagem. Trata-se de um
programa em dois semestre de
formação de empreendedores,
que ajuda a detectar, organizar e
deixar mais claras as ideias, esta-
belecendo uma ponte entre a
aprendizagem e o trabalho.

A inovação do programa está,
inclusive, na forma de pagamen-
to, com valores a partir de R$ 350.
“A partir”, porque o estudante
escolhe quanto quer pagar. “A
ideia é termos todas as faixas da
população, de herdeiros a pes-
soas de baixa renda, o que torna
mais rico o aprendizado.” ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Inovação & Educação, p. 16.




