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Correndo atrás

O paulistano Lawren-
ce Lin Murata, de 18
anos, passou na Uni-

versidade Stanford, mas ain-
da não tem dinheiro suficien-
te para pagar taxas acadêmi-
cas e se manter na Califórnia
durante os quatro anos do

curso de Ciência da Computa-
ção. Ele já confirmou interesse
na vaga e agora luta contra o
tempo para conseguir levantar
R$ 80 mil – as aulas começam
no segundo semestre. Murata
conta com o apoio da Fundação
Estudar, que criou uma platafor-

ma de crowdfunding (financia-
mento colaborativo) online pa-
ra ajudar jovens talentos brasi-
leiros a fazer a graduação nos
EUA.

Depois do curso, Murata pre-
tende voltar ao Brasil para traba-
lhar com empreendedorismo e
filantropia. “Quero usar a tecno-
logia para realizar transforma-
ções sociais”, afirma o estudan-
te, que, por enquanto, cursa En-
genharia de Computação na Es-
cola Politécnica da Universida-
de de São Paulo (Poli-USP).

Além de ser um excelente alu-
no (tirou 2.350 de 2.400 pontos

possíveis no SAT, o “vestibu-
lar” americano), a trajetória
escolar de Murata é recheada
de atividades extracurricula-
res. Ele participou de compe-
tições científicas e organi-
zou eventos no Colégio Ban-
deirantes, onde concluiu o
ensino médio no ano passa-
do e recebeu o prêmio de me-
lhor estudante.

Para ajudar os colegas
mais fracos, Murata até mon-
tou grupos de estudos. “Foi
importante para aliviar a at-
mosfera individualista da
competição do vestibular.”
Não à toa, o estudante tam-
bém foi aprovado em outras
instituições americanas de
elite, como Dartmouth, Yale
e a Universidade da Califór-
nia em Los Angeles.

“Nos EUA, o aluno recebe
uma formação mais flexível
que no Brasil. Tenho interes-
se em Economia, por exem-
plo, e posso conciliar discipli-
nas dessa área com as de
Ciência da Computação.”

Assim como Murata, ou-
tros 12 brasileiros passaram
em escolas top e precisam de
ajuda para estudar lá fora. Pa-
ra apoiá-los, basta acessar o
site prep.estudarfora.org.br
e fazer uma doação de qual-
quer valor. Para cada R$ 1 ar-
recadado, o Banco BTG Pac-
tual vai doar R$ 0,50 adicio-
nais. E para cada mil “curti-
das” que a página do aluno
receber no Facebook, ele ga-
nhará outros R$ 200. / C.L.

Online. Entrevista com aluno
do MIT Gustavo Haddad Braga
Brasileiro fala sobre o curso online
que oferece para ajudar quem quer
fazer faculdade nos Estados Unidos

Tempo real. A adesão à greve
nas escolas de São Paulo
Paralisação de docentes do Estado
entra na 3.ª semana; professores do
município também cruzam braços

Compartilhe. O Estadão.edu
está nas redes sociais
Curta em facebook.com/estadao.
edu. No Twitter: @EstadaoEdu

Creche não vai
mesclar idades,
diz secretário

Metrópole

PREPARE-SE PARA O
PROCESSO SELETIVO

Frei David, PRESIDENTE DA ONG EDUCAFRO, SOBRE PESQUISA QUE MOSTRA QUE QUASE

METADE DOS CALOUROS DOS CURSOS MAIS CONCORRIDOS DA USP É DAS CLASSES A E B

MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

Creches. Portaria da Prefeitu-
ra de SP permite que crianças
de 3 anos sejam misturadas às
turmas com alunos de 4

PERFIL DO UNIVERSITÁRIOTURMAS MESCLADAS

“Se a USP não tiver a capacidade de
rever sua meritocracia injusta, o
movimento social terá de radicalizar”

Quer estudar fora? Cursos ensinam a
disputar vagas em universidades top

STANFORD, UM
SONHO DE R$ 80 MIL
Ferramenta online ajuda aluno a captar recursos

AUMENTO

Benefício. A partir deste mês,
estudantes passam a receber
bolsas de pós-graduação
com valor reajustado

Carlos Lordelo

O número de alunos brasilei-
ros em universidades ameri-
canas tem crescido anual-
mente e chegou a 9 mil em
2012. Ainda assim, ficamos
em 14.º lugar no ranking dos
países que mais enviam estu-
dantes aos Estados Unidos,
depois de nações como Nepal
e Vietnã. Por trás desses nú-
meros está o desconhecimen-
to de muitos jovens sobre co-
mo funciona a seleção para
os cursos no exterior.

Para quem busca uma vaga
em instituições de elite, como a
Universidade Harvard e o Insti-
tuto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), a peneira é ain-
da mais rigorosa. Não bastam
ter um histórico escolar invejá-
vel e nota alta no SAT (espécie
de Enem americano). As facul-
dades olham também para ativi-
dades extracurriculares nas
quais o candidato se engaja – e
não só as de cunho social. Por
exemplo: o aluno ganha pontos
se jogou no time de futebol da
escola. Se foi o capitão, melhor.

Dicas como essas poderão ser
encontradas no novo curso onli-
ne e gratuito que a Fundação Es-
tudarvaioferecer nosegundose-
mestre. A entidade já tem expe-
riência em treinar jovens para

processos seletivos de universi-
dades de ponta. Criado em 2011,
o Prep Program contribuiu para
a aprovação de 48 brasileiros no
exterior. Agora, com o Prep
Course Online, a fundação quer
massificar as orientações sobre
como fazer faculdade fora do
País. As inscrições estão abertas
no site prep.estudarfora.org.br.

O curso, com duração de três
meses, será todo em inglês. “Os
alunos vão aprender por meio
de vídeos e atividades e intera-
gindo nos fóruns de discussão”,
explica a coordenadora do pro-
grama, Laila Parada-Worby, de
22 anos, americana recém-for-
mada por Harvard em História
e Literatura da América Latina.

Particular. Outra opção de cur-
so online tem à frente Gustavo
Haddad Braga, de 18 anos, que
começoua estudar noanopassa-
do no MIT. Ele também foi acei-
to por Harvard, Stanford, Yale e
Princeton–paraficarsónasame-
ricanas. Atualmente cursa Físi-
ca, Engenharia Elétrica e Ciên-
cia da Computação. Na platafor-
ma Easyaula (www.easyaula.
com.br), Braga vende por R$ 49
o acesso a seis vídeos de orienta-
ções com duração total de duas
horas. O estudante também ad-
ministra com outros brasileiros
apáginaEstudar nosEUA(www.
estudarnoseua.com.br),quereú-
ne informações gratuitas.

Quem mora em São Paulo po-
de contratar uma sessão parti-
cular sobre estudos nos EUA na
Associação Alumni, que fica na
Chácara Santo Antônio, zona
sul. Ao custo de R$ 145, o interes-
sado recebe uma consultoria de
como funciona a seleção para
uma faculdade americana.

Educação nos EUA. Fundação Estudar lança programa online gratuito coordenado por ex-aluna de Harvard, que explica etapas da
seleção; além disso, brasileiro que cursa graduação no MIT dá videoaulas. Centro de orientação oficial registra aumento da procura

Intercâmbio. Lawrence vai estudar Computação na Califórnia, mas quer voltar ao Brasil

1.
Pesquisa: O americano valoriza
a vida no câmpus. Informe-se
sobre o que poderá fazer além
de assistir às aulas na faculdade

2.
Planejamento: Cuidado com o
que enviará aos selecionadores.
O material é bem analisado e
lembre-se: a concorrência é alta

3.
Engajamento: Além de ter um
ótimo desempenho acadêmico,
candidato precisa se envolver
em atividades extracurriculares

4.
Bolso: É importante conhecer a
política de ajuda financeira de
cada universidade: passar numa
top não garante bolsa de estudo

5.
Mistura: Por melhor aluno que
seja, não é fácil entrar em uma
universidade top. Também tente
escolas menos competitivas

FABIO MOTTA/ESTADÃO - 11/6/2008

Hoje na web
estadão.com.br

Paulo Saldaña

O secretário Municipal de Edu-
cação de São Paulo, Cesar Calle-
gari, garantiu que a rede munici-
pal de creches não vai matricu-
lar na mesma turma crianças de
2 e 4 anos. “Apenas de maneira
excepcional, quando houver ne-
cessidade, acomodaremos
crianças de 3 e 4 anos, não as de
2 anos”, disse.

Na semana passada, o Estado
revelou que nova portaria da se-
cretaria possibilita mesclar
dois agrupamentos em uma
mesma turma. O objetivo é oti-
mizar o atendimento e evitar va-
gas ociosas. Atualmente, a Pre-
feitura tem menos matrículas
do que em abril de 2012. A porta-
ria n.º 2.623, publicada em 25 de
abril no Diário Oficial da Cidade,

diz que “os agrupamentos de
minigrupo I, minigrupo II e In-
fantil I, Infantil II poderão ser
mistos, a critério da Diretoria
Regional de Educação, prepon-
derando a identificação do agru-
pamento que detiver o maior
número de crianças”.

Classes de minigrupo I aten-
dem crianças de 2 a 3 anos e as
de minigrupo II, os alunos de 3 a
4 anos, segundo norma munici-
pal. A nova portaria indica que a
mistura ocorrerá em casos de
“excepcionalidade”, mas não
faz censura a colocar na mesma
sala crianças de 2 e 4 anos – práti-
ca vista com ressalva por educa-
dores e profissionais da rede.
Questionada, a própria secreta-
ria não indicou restrições.

Apesar do teor da portaria, o
secretário de Educação garante
que a ideia nunca foi misturar
crianças de faixas etárias dife-
rentes. “Estamos fazendo esfor-
ço muito grande para aprovei-
tar a capacidade instalada.”

A fila por creche em São Pau-
lo é de 94 mil crianças.
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INFORME PUBLICITÁRIO

Apoiadora de primeira hora do FIES - Fundo de Financiamento
Estudantil e do Prouni - Programa Universidade Para Todos, a
UNIESP tem mantido sua decisão de abrir as portas do ensino
superior para o jovem de baixa renda em suas 110 faculdades e dois
centros universitários espalhados por onze estados brasileiros.
Somente no FIES são 100 mil alunos, o que representa uma parte
expressiva do programa em nível nacional. E é possível expandir
ainda mais o acesso da juventude ao ensino superior com iniciativas
inovadoras como o programa "UNIESP Paga", que garante um
compromisso mútuo entre a instituição e o aluno com meios
próprios de financiamento. Por isso, é importante a disposição para
o diálogo em torno de temas ainda não esclarecidos na relação entre
a UNIESP e o Ministério da Educação. Para um programa novo e
ambicioso como o FIES, é previsível que durante a sua imple-
mentação aconteçam situações que levem à necessidade de ajustes
e novas regulamentações por meio de portarias. "A correção dessas
eventuais questões e o crescimento do FIES são do total interesse
da UNIESP. Por isso, renovamos nossa disposição para o
entendimento, por meio de um acordo que envolva a participação
do Ministério Público Federal", afirma Fernando Costa, presidente
da UNIESP. "Espero que o MEC se sensibilize com o nosso desejo
de ter um diálogo produtivo visando ao bem da nossa juventude e
do Brasil", diz Costa.

UNIESP reafirma intenção de acordo com MEC e MPF
Diálogo deve prevalecer para não prejudicar alunos do FIES

Aluno do MIT, Gustavo Haddad
Braga exalta o contato direto
com docentes e pesquisadores
líderes em suas áreas. Ele tem
aulas com Eric Lander, que co-
mandou o sequenciamento do
genoma humano.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A20.




