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Em 4 anos, procura de estrangeiros
por graduação no Brasil cai 35%
Davi Lira

Considerado um dos princi-
pais instrumentos de coope-
ração educacional entre o
Brasil e outros países em de-
senvolvimento, o Programa
de Estudantes-Convênio de
Graduação (PEC-G) tem re-
cebido cada vez menos alu-
nos estrangeiros. De 2008 a
2012, o número de participan-
tes interessados em estudar
de graça em universidades
brasileiras caiu mais de 35% –
passou de 853 para 552.

O levantamento, repassado
pelo Ministério da Educação
(MEC) a pedido do Estado, ain-
da mostra que a maior parte dos
atuais 2 mil estudantes partici-
pantes do PEC-G vem de países
africanos de língua portuguesa,
como Cabo Verde, Guiné-Bis-
sau, Angola e Moçambique e da
América do Sul, especialmente
do Paraguai.

São alunos geralmente mais
pobres, que encontram no Bra-
sil uma oportunidade de finali-
zar a graduação em instituições
mais consolidadas, de melhor
qualidade e até com uma oferta
de cursos mais ampla.

Administrado pelo MEC e
também pelo Ministério das Re-
lações Exteriores (MRE), o
PEC-G tem a parceria de insti-
tuições de ensino superior de
todo o País, especialmente as

públicas. Nelas, parte dos estu-
dantes selecionados ganha bol-
sas e auxílios para moradia, ali-
mentação e transporte. Cada
instituição define os critérios
de seleção dos benefícios.

No entanto, para ser selecio-
nado pelo programa é necessá-
rio que o aluno estrangeiro te-
nha ensino médio completo e
idade entre 18 e 23 anos. No ca-
so de alguns países de língua
portuguesa, é necessário que os
candidatos também apresen-
tem um certificado que compro-
ve o nível de proficiência no
idioma.

Além desses requisitos, o
país de origem precisa manter
um acordo educacional, cultu-
ral ou científico com o Brasil pa-
ra que o candidato participante
possa estudar no País em cur-
sos que duram em média de 4 a 5
anos. Mesmo sendo predomi-
nantemente dominado por es-
tudantes africanos vindos de
países que falam o português, o
programa abrange 56 países, en-
tre eles os asiáticos como a Chi-
na, a Índia e a Síria.

Incentivo. Para o economista e
especialista em educação Clau-
dio de Moura Castro, ex-dire-
tor-geral da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) – agên-
cia de fomento federal –, o pro-
grama poderia ter mais promo-

ção. “Nenhum fator objetivo re-
duz a atratividade do Brasil. A
graduação no País é bem me-
lhor que a desses países africa-
nos e latino-americanos de um
modo geral, por exemplo”, diz
Castro.

O economista chega a sugerir
uma maior atuação das embai-
xadas brasileiras no exterior e

das representações diplomáti-
cas nesses países participantes
do convênio para que a adesão
ao programa cresça mais. “A ca-
pacidade que tem um estudan-
te estrangeiro de achar um pro-
grama no Brasil não é fácil. Ou
ele tem um amigo que já foi ou
tudo fica mais difícil”, afirma
Castro.

Integração. Nas Regiões Sudes-
te e Nordeste – as que mais rece-
bem alunos de fora pelo convê-
nio – não é difícil notar a presen-
ça de estudantes de Cabo Verde
em instituições como Universi-
dade de São Paulo (USP) ou ou-
tras instituições, como Univer-
sidade Federal de Pernambuco
(UFPE).

A cabo-verdiana Idalina Ra-
mos, de 23 anos, participou do
PEC-G entre 2008 e 2012. Ela
concluiu o curso de Comunica-
ção Social na UFPE. “No meu
país faltam boas universidades.
Gostei da experiência, mas ela
poderia ser mais divulgada. Só
vim porque minha irmã já havia
participado do programa antes
de mim”, conta.

Sobre a seleção dos estudan-
tes, o MEC informou que encer-
ra amanhã outro edital para se-
lecionar candidatos neste ano e
que, entre 2011 e 2012, mais de
400 alunos já se formaram por
meio do PEC-G.

Bruno Deiro

O Colégio Renascença fechou
acordo de permuta com duas
construtoras para erguer sua
nova sede no antigo estaciona-
mento do Playcenter, próximo
da Marginal do Tietê, na zona
oeste de São Paulo. Até feverei-
ro de 2015, a escola comunitária
judaica pretende trocar as insta-
lações de sua unidade em Higie-
nópolis pelo terreno de 18 mil
metros quadrados que fazia par-
te do parque de diversões, fecha-
do em julho do ano passado
após 39 anos de funcionamento.

A nova área supera em mais
de três vezes a sede atual, na
Rua São Vicente de Paula, de cer-
ca de 5 mil metros quadrados.
Depois de um ano de procura, a
direção da escola começou a ne-
gociar o terreno em janeiro des-
te ano e, em maio, a opção de
compra foi assinada por inter-
médio das construtoras Even e
Elias Victor Nigri. Além do no-
vo terreno, o colégio receberá
uma quantia não revelada que
será usada no projeto arquitetô-
nico e na execução das obras.

O negócio foi aprovado no
dia 17 pelo conselho deliberati-
vo da escola, e a última assem-
bleia com pais dos alunos foi
realizada na terça-feira. “Agora
entra a parte jurídica e depois
será a vez de buscarmos aprova-
ção nos órgãos públicos”, expli-
ca o diretor-geral do colégio,
João Carlos Martins.

No novo espaço, o Colégio Re-
nascença aumentará sua capaci-
dade de 800 para 1,2 mil alunos.
Além de maior espaço físico, a

escola está de olho na valoriza-
ção da nova área, próxima da
Barra Funda, que vive um boom
imobiliário. “É o tipo de terreno
que não se acha mais com facili-
dade aqui em São Paulo”, diz o
arquiteto Walter Makhohl, res-
ponsável pelo projeto.

Antigos problemas. O arquite-
to garante que problemas recor-
rentes na região da Marginal do
Tietê, como engarrafamentos,
alagamentos e poluição sonora,
serão contornados. Para evitar
o trânsito, por exemplo, a esco-
la terá a entrada voltada para a
Rua Inhaúma, de pouco movi-
mento, e o portão será acessado
por meio de uma via de cerca de
100 metros construída dentro
do próprio terreno.

Mesmo localizado a apenas
50 metros da Marginal, o terre-
no não está vulnerável às chu-
vas, segundo os responsáveis
pelo projeto. “Sondagens feitas
por uma empresa especializada
mostram que o lençol freático
está a dois metros e meio. Com
a correção do leito do Rio Tietê
feita nas últimas décadas, os
problemas de alagamento na-
quela região deixaram de exis-
tir”, afirma Makhohl.

Estacionamento
do Playcenter será
ocupado por escola
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Nem de graça. Programa federal para receber universitários de outros países e promover intercâmbio científico e educacional
recebeu 853 alunos em 2008 ante 552 no ano passado; maioria das vagas é oferecida por universidades públicas, como USP e UFPE

Pública. A Universidade de São Paulo (USP) é um dos principais destinos dos estrangeiros

Colégio Renascença,
que hoje funciona em
Higienópolis, ganhará
novas instalações a
partir de 2015
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● Baixa adesão
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2 mil
é o número atual de alunos es-
trangeiros que estudam no País
pelo PEC-G. A maioria deles vem
de países africanos como Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Angola e
Moçambique.

“A queda no número de
alunos não reflete um
menor interesse, pode
significar algum tropeço do
governo na divulgação”
Claudio de Moura Castro
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A25.




