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Na próxima semana mais de 85 países se unirão a nós para comemorar a 5 Semana Internacional 
da Educação. Esse evento oferece uma oportunidade para realçar a importância do intercâmbio 
educacional internacional de hoje, demonstrar nosso reconhecimento por alunos e professores e 
parabenizar os milhões de pessoas que constroem as pontes do entendimento internacional por 
meio da organização e da participação em programas de intercâmbio.  
 
As universidades dos EUA continuam ansiosas por receber estudantes qualificados do exterior. 
Vemos um crescimento no número de estudantes internacionais nos EUA, que passaram de cerca 
de 34 mil no ano acadêmico 1954-55 para praticamente 600 mil em 2002-2003, representando 
mais de 200 países.  
 
“Enfrentar os desafios do século XXI comuns a todos os países”, ressaltou o secretário de Estado 
Colin Powell, “exige um grau sem precedentes de compreensão e cooperação entre as nações e 
entre os líderes em todas as áreas”. A educação internacional e os programas de intercâmbio 
ajudam a construir as bases necessárias para garantir um futuro seguro e próspero.  
 
Os EUA se beneficiam quando nossos estudantes têm a oportunidade de ampliar suas 
perspectivas por meio do estudo no exterior. Não é fácil entrar em uma outra cultura ou absorver 
uma nova língua. Os estudantes que se esforçam para isso se acharão mais bem preparados para 
os desafios profissionais que os esperam.  
 
Estudar nos EUA proporciona a nossos amigos do exterior oportunidades para o desenvolvimento 
acadêmico e uma compreensão mais profunda do país. O estudo internacional nos EUA é uma 
fonte de orgulho e interesse para nossas instituições de ensino superior. Os estudantes 
internacionais levam integração cultural e intelectual a nossos campi e comunidades. Muitos dos 
estudantes internacionais de hoje se tornam os líderes de amanhã. Ex-participantes de nossos 
programas internacionais de estudo incluem Kofi Annan, Alejandro Toledo e Gerhard Schröeder.  
 
O sistema educacional dos EUA oferece alguns benefícios importantes — flexibilidade, atenção 
individual, aprendizado prático e acesso às melhores instituições de pesquisa do mundo. Ficamos 
satisfeitos com esse nível de interesse entre os estudantes internacionais e incentivamos um 
número maior deles a ir para os EUA.  
 
Para facilitar suas viagens aos EUA ampliamos a validade dos vistos de estudante de dois para 
quatro anos, e nossas seções consulares dão atenção prioritária às solicitações desses vistos. 
Além disso, emissões de vistos dos estudantes brasileiros raramente são negadas.  
 
Os centros de orientação da “Education USA”, da Comissão Fulbright, espalhados pelo Brasil, têm 
prazer em ajudar os estudantes a explorar os estudos nos EUA. Neste mês, nossos centros vão 
realizar vários workshops de divulgação em campi universitários.  
 
Nossa comemoração da Semana Internacional da Educação no Brasil já começou. Em outubro co-
patrocinamos uma conferência em Florianópolis, junto com o Ministério da Educação, para 
professores de universidades  brasileiras e americanas que têm parcerias em intercâmbios de 
estudantes. Também presidi a assinatura de acordos entre a Comissão Fulbright e quatro órgãos 
governamentais brasileiros que concedem bolsas de estudo: Capes, CNPq, Fapergs e Fapesp.  
 
Nosso consulado em São Paulo inaugurou um centro de estudos multidisciplinares dos EUA no 
Senac. Para coroar vários anos de facilitação de vínculos com patrocinadores acadêmicos e 
empresariais dos EUA, o programa Fulbright aprovou a indicação de um especialista sênior para a 
Faculdade Zumbi dos Palmares, em seu programa de ensino superior criado para estudantes afro-
brasileiros e outros menos favorecidos.  



 
Recentemente a embaixada abriu a primeira sala americana no Brasil na Biblioteca Demonstrativa 
de Brasília, que oferece um amplo acervo de obras sobre os EUA. E, na semana passada, anunciei 
os nomes dos Jovens Embaixadores de 2005, brasileiros, de origens menos favorecidas, que 
visitarão os EUA em janeiro.  
 
Neste mês estamos organizando uma conferência de alcance nacional, em parceria com o Fórum 
das Assessorias das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais (Faubai), sobre 
educação internacional. Em conjunto com o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de 
Educação, a embaixada co-patrocinará a visita de um diretor escolar de cada estado brasileiro aos 
EUA para um intercâmbio de duas semanas com seus pares americanos.  
 
Convido a todos para conhecer mais sobre essas atividades e sobre as oportunidades de estudo 
nos EUA. Quando fizerem isso descobrirão que nosso país não é apenas um lugar acolhedor e 
seguro para ser visitado, mas também um excelente lugar para estudar.  
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