
%HermesFileInfo:A-16:20130425:

A16 Metrópole QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

● Considerada uma das melho-
res instituições de ensino do
mundo e também a de maior re-
putação pelos principais ran-
kings internacionais, a Universi-
dade Harvard tinha apenas 75
alunos brasileiros em 2011, se-
gundo registros oficiais da pró-
pria instituição.

O número de estudantes do
País é infinitamente menor do

que a quantidade de alunos chine-
ses, por exemplo. No período, a
China tinha mais de 550 estudan-
tes – número próximo à quantida-
de de canadenses, que concen-
travam pouco mais de 540 vagas
de estrangeiros.

Ao analisar a listagem comple-
ta divulgada pela instituição com
os 15 países estrangeiros de
maior presença na universidade,
o Brasil ficou na 14ª posição,
atrás de Cingapura e México. Des-
de 2007, a evolução de estudan-
tes brasileiros em Harvard é tími-
da. Até 2010, foi sempre inferior
a 70 alunos. / D.L.

‘O trabalho
vai ser duro’,
diz bióloga

Aval. Alunos aceitaram ir
para outro país, diz ministro

Programa. Flavia Machado,
que vai para Harvard

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

O Ministério da Educação
(MEC) anunciou ontem a con-
cessão de mais 17.282 bolsas do
programa Ciência sem Frontei-
ras (CsF) em vários países. Com
isso,o númerode bolsaspara es-
te ano soma mais de 41 mil.

Ainda estão abertos para este
ano editais com 3.970 bolsas pa-
ra China, Irlanda, Áustria, Bélgi-
ca e Finlândia. O ministério de-
cidiu, porém, não conceder as
bolsas que estavam previstas
para 2013 em Portugal. A inten-
ção é obrigar os estudantes a
estudar uma nova língua, além
de se formarem em sua área.
“Queremos que os estudantes
enfrentem a questão da língua,
que todos aprendam uma nova
língua”, afirmou o ministro
Aloizio Mercadante. Nos últi-
mos processos seletivos, Portu-
gal, apesar de estar longe da ex-
celência universitária de países
como EUA e Alemanha, era um
dos mais procurados.

Segundo Mercadante, a
maior parte dos que queriam
uma vaga em Portugal aceitou
migrar para outro país. Pouco
mais de 600 ainda resistem,
mas, como não haverá mais va-
gas para instituições portugue-
sas, terão que escolher outra ou
não serão aceitos pelo CsF.

O MEC decidiu oferecer um
curso online de inglês para aju-
dar os candidatos a uma bolsa
do programa. De acordo com o
ministro, o mesmo será feito
comlínguascomo espanhol, ale-
mão, francês e até mandarim.

O ministro aproveitou a di-

vulgação dos dados do CsF, em
um auditório da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
do Ensino Superior, para reba-
ter críticas feitas ao programa.

Citando uma reportagem do
Estado, afirmou que não há co-
mo o MEC usar convênios já
existentes entre universidades
brasileiras e estrangeiras para
evitar o pagamento do curso
porque esses acordos são “pon-
tuais” e servem apenas para es-
tudantes das instituições conve-
niadas. “Em geral, consegui-
mos o abatimento de taxas”, ga-
rantiu, citando especificamen-
te o caso de um contrato com a
Fundación Universidad, da Es-
panha, que ajuda a administrar
o programa naquele país.

“Eles nos ofereceram um se-
guro saúde por€ 420, quando o
normal seria € 1.080 por estu-
dantes. Além disso, eles fazem
pesquisas de vagas, toda a trami-
tação de documentos e vistos e
os pagamentos para as diferen-
tes universidades. No cômputo
geral, o valor é inferior ao que
pagaríamos”, garantiu, acres-
centando ainda que há convê-
nios semelhantes nos EUA, Ale-
manha, França e Grã-Bretanha.

MEC tira Portugal
do programa Ciência
sem Fronteiras
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Sobram bolsas
para brasileiros
em Harvard e MIT
Doutorados em diversas universidades dos EUA têm 1,5 mil vagas
abertas até 2015; inglês ainda é entrave para estudantes do País

País ainda envia
poucos estudantes
à melhor do mundo

Comparação. Harvard tinha 75 estudantes do Brasil em 2011, atrás de Cingapura e México

Mais 17.282 bolsas foram
anunciadas ontem em
vários países, mas plano
é que brasileiros também
aprendam outro idioma

Davi Lira

As Universidades Harvard,
Stanford, Columbia, da Cali-
fórnia, o Instituto de Tecnolo-
gia de Massachusetts (MIT) e
outras instituições america-
nas de ponta vão reservar 1,5
mil bolsas de estudo integral
até 2015 para estudantes bra-
sileiros cursarem doutorado
completo. As bolsas serão fi-
nanciadas pelo governo fede-
ral, por meio do programa
Ciência Sem Fronteiras
(CsF).

Apesar do convênio com as
universidades ter sido firmado
no ano passado – motivado pela
ida da presidente Dilma Rous-
seff aos Estados Unidos em
abril de 2012 –, a falta de divulga-
ção da oportunidade levou a
Laspau (entidade vinculada à
Harvard), que administra a con-
cessão das bolsas, a realizar on-
tem uma visita ao País.

“Trata-se de um acordo histó-
rico, sem precedentes. Os estu-
dantes brasileiros precisam sa-
ber que eles podem estudar nas
melhores universidades norte-
americanas”, disse Angélica Na-
tera, diretora adjunta da Las-
pau, durante agenda de reu-
niões com parceiros institucio-
nais em São Paulo.

Mesmo exigindo que os estu-
dantes tenham apenas diploma

de graduação nas áreas prioritá-
rias do CsF – Engenharia, Tec-
nologias e Saúde –, além de bom
nível de inglês, pouco mais de
cem candidatos foram pré-sele-
cionados até o momento. É pre-
vista neste primeiro ano de acor-
do a seleção de outros 400 estu-
dantes. As inscrições para iní-
cio dos estudos em 2014 vão até
setembro e podem ser feitas pe-
lo site da Laspau (www.laspau.
harvard.edu).

A baixa demanda pelas bolsas
pode ser justificada pelo desco-
nhecimento de muitos estudan-
tes, que tendo apenas diploma
de graduação podem se candida-
tar diretamente para o curso de
doutorado. Ou seja, não preci-
sam cursar primeiramente o
mestrado. “Geralmente, quem

sabe desse detalhe é aquele estu-
dante que teve maior aproxima-
ção com pesquisa na gradua-
ção, com projetos de iniciação
científica, por exemplo. Mas
quem não teve muito esse con-
tato desconhece”, disse Luana
Bonone, presidente da Associa-
ção Nacional de Pós-Graduan-
dos.

A falta de domínio de inglês é

outro entrave às candidaturas.
“Até o pós-graduado tem inglês
ruim, mas essa deficiência é
curável”, disse o economista
Cláudio Moura Castro, ex-dire-
tor-geral da Capes, uma das
agências de fomento federal
que administram o CsF.

Solução. E a “cura” pode ser
até mensurada, afirma André
Marques, diretor da EF English-
town, especialista em certifica-
ção. “Para alcançar o patamar
que é exigido pela seleção, o pós-
intermediário, o estudante que
tem nível básico de inglês, preci-
saria estudar diariamente por
um ano e meio”, afirmou.

O esforço para preencher as
vagas disponíveis pode aumen-
tar a presença de pesquisadores
brasileiros nas melhores univer-
sidades do mundo. Isso deve fa-
zer avançar áreas da ciência es-
tratégicas para o País, afirmou
Luiz Felipe d’Avila, diretor-pre-
sidente do Centro de Liderança
Pública (CLP). “Podemos nos
desenvolver ainda mais na
agroindústria e aviação”, disse
d’Avila. O CPL pretende imple-
mentar uma incubadora nos Es-
tados Unidos para identificar
boas ideias dos doutorandos.

“Esperamos com o convênio
retomar o envio de pesquisado-
res brasileiros para fazer o dou-
torado pleno nos Estados Uni-
dos, algo que ocorria mais inten-
samente nos anos 1960 e 1970”,
afirmou o presidente da Capes,
Jorge Guimarães.

A tensão hoje faz parte da vida
da bióloga Flavia Machado, de
30 anos. Não exatamente a ten-
são que aflige, mas aquela que,
no fundo, é mais parecida com a
ansiedade em razão da mudan-
ça de país. Pesquisadora vincu-
lada à Universidade de São Pau-
lo (USP), ela foi uma das selecio-
nadas à bolsa de estudo concedi-
da pelo programa Ciência Sem
Fronteiras (CsF) na Universida-
de Harvard.

Ela pretende aperfeiçoar ain-
da mais sua área de conheci-
mento – desenvolvida há mais
de 10 anos – em fisiologia dos
rins, especificamente no estu-
do de doenças renais crônicas.

“Estou meio tensa, porque
sei que o trabalho vai ser duro.
Sei que lá fora os pesquisadores
do nosso nível são muito exigi-
dos”, disse Flavia.

Atualmente, ela está vincula-
da ao Laboratório de Investiga-
ção Médica da Faculdade de Me-
dicina da USP, voltado para os
estudos renais.

A viagem, com data marcada
para maio, foi previamente pla-
nejada. “Já entrei em contato
com pesquisadores de lá, espe-
cialmente com um professor es-

pecializado em fibrose renal”,
contou Flavia, referindo-se à
doença inflamatória dos rins.

Enquanto a bióloga prepara
as malas, o médico paulista Ri-
cardo Terra, praticamente re-
cém-chegado ao Brasil, só tem
elogios sobre sua experiência
na pós-graduação que fez em
Harvard. “Os professores, co-
mo um todo, têm um nível mui-
to alto. Lá, há muito investimen-
to em infraestrutura e o ensino
é mais centrado no aluno”, dis-
se Terra, bolsista da Fundação
Lemann.

Segundo ele, o intercâmbio
em instituições de ponta como
Harvard significam “um grande
passo na carreira e um enorme
crescimento pessoal”. / D.L.

● Alta

312%
foi o crescimento do número de
mestres e doutores formados
em instituições brasileiras, entre
1996 e 2011, segundo centro
ligado ao Ministério da CiênciaA ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




