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Estudantes embarcam para outros países estimulados pela valorização do diploma estrangeiro no 
Brasil 
 
Estudar no exterior é uma opção cada vez mais procurada por universitários brasileiros. A 
diferença agora é que os estudantes não se contentam mais com um semestre lá fora: na 
mochila, tem de haver espaço para, no mínimo, quatro anos de graduação. 
 
O aumento no interesse por esse tipo de experiência foi constatado nos dois maiores eventos de 
interc âmbio acadêmico do país, o Salão do Estudante, que verificou um crescimento de 27% na 
procura por cursos universitários entre 2003 e 2004, e a ExpoBelta, que registrou aumento de 
13% no mesmo período. Ambos são realizados em março, já que o período para a inscrição na 
maioria da faculdades -cujas aulas iniciam em setembro- termina em abril. 
 
"A previsão para 2006 é uma alta de 60% nessa procura", projeta Cecília Carneiro, diretora do 
Salão do Estudante. 
 
O fenômeno tem várias causas, mas o foco principal é o profissional. No Brasil, o diploma 
estrangeiro mostra-se atraente para potenciais empregadores. Segundo Cecília Oliveira, da 
Intercâmbio Global, "a procura está esquentando porque o mercado já valoriza a faculdade no 
exterior". 
 
A vantagem de ter um diploma estrangeiro ficou clara para Tathiana Pinotti, 22. Graduada em 
hotelaria pela Les Roches, na Suíça, ela foi contratada, há um mês, como coordenadora de 
eventos no Grand Hyatt São Paulo. "O curso excedeu minhas expectativas, e o diploma, com 
certeza, fez diferença na contratação", conta. 
 
O diretor de recursos humanos que a contratou, Miguel Bermejo, afirma que a experiência fora do 
país é muito valorizada. "Escolas do exterior trabalham competências como flexibilidade e 
comunicação, enquanto as brasileiras são mais teóricas. Ter estudado numa instituição que é 
referência mundial é um excelente cartão de visitas", avalia. 
 
Procura invertida 
Essa valorização do diploma é acompanhada pelo aumento de ofertas para fazer o curso superior 
fora. As operadoras investem em convênios com universidades estrangeiras a fim de atrair 
alunos. Do outro lado, as próprias universidades de outros países estão se interessando mais 
pelos estudantes brasileiros. 
 
A Universidade de Newcastle, na Inglaterra, é um exemplo de instituição que tenta atrair mais 
brasileiros para seu corpo discente. Hoje, dos 17 mil alunos que possui, 3.000 são estrangeiros. 
Segundo Andrew Macrae, representante oficial da universidade, essa já é uma grande comunidade 
internacional, mas poucos são da Amé rica Latina. "Temos interesse em Brasil, México e 
Argentina." 
 
Entre os atrativos para alunos em potencial estão as bolsas de estudo e a oportunidade de 
trabalhar durante algumas horas diárias, por exemplo, com digitação, com telemarketing ou em 
bares. 

 
 
Leia Mais 
 
Diploma deve ser revalidado no Brasil 
 



Depois de toda a jornada para estudar fora do país, há uma etapa não menos difícil na hora do 
retorno: a revalidação do diploma de graduação obtido no exterior.  
Poucos estudantes se dão conta desse tipo de entrave burocrático. Uma das primeiras 
recomendações é verificar o reconhecimento do curso em uma universidade pública brasileira 
antes de viajar. 
 
Segundo resolução do Conselho Nacional da Educação, as revalidações devem ser concedidas por 
universidades públicas que ministrem um curso de graduação reconhecido na mesma área de 
conhecimento ou em área afim. 
\ 
Na prática, o aluno deve, antes de voltar ao Brasil, homologar o diploma, os documentos com a 
duração e o currículo do curso, o conteúdo programático, a bibliografia e o histórico escolar. 
Depois, já no país, precisa fazer uma tradução oficial de todos eles. 
 
O processo tem um custo administrativo que varia entre as faculdades. Na Universidade de São 
Paulo, a revalidação custa R$ 200. 
 
Após o pedido, a instituição de ensino tem seis meses para que uma comissão formada por 
professores analise os documentos e pronuncie-se em relação à equivalência. A partir desse 
prazo, ela poderá pedir exames e provas ou ainda que se cursem disciplinas, para depois emitir o 
diploma válido em território nacional. 
 
Caso o curso não seja considerado equivalente ao de um já existente no Brasil, o processo pode 
se tornar complicado -em alguns casos, o reconhecimento leva até seis anos para ser concluído. 

 
 
Leia Mais 
 
Vida boa e regalias ficam para trás 
 
Não basta se acostumar a um lugar novo. Para os brasileiros que vão estudar no exterior, a 
experiência serve para dar valor ao que tinham por aqui. Aprender a cozinhar e a "caçar" passeios 
mais baratos são algumas das mudanças longe do colo dos pais. 
 
Carmem Thaler, 19, está se habituando a uma nova realidade. Na Suíça, a estudante vive uma 
situação diferente da que tinha na casa de seus pais, em Campinas (SP): mora num alojamento 
administrado por freiras, com dez alunas por andar que compartilham dois banheiros e uma 
cozinha. 
 
"No Brasil tinha mordomia. Aqui é tudo comunitário", conta. Ela aprendeu a cozinhar, já que 
"qualquer sanduíche custa dez francos suíços [cerca de R$ 24]". 
 
Sua irmã, Miriam Thaler, 26, estudou administração na Inglaterra. Na época, teve de completar o 
dinheiro que os pais mandavam com um trabalho de meio período. "A vida social ficava um pouco 
afetada. Eu dei um "bye-bye" para o conforto quando cheguei." 

 
 
Leia Mais 
 
Estudantes buscam ensino melhor lá fora  
 
Qualidade oferecida pelas instituições estrangeiras é citada como justificativa para arrumar as 
malas 
 



A baixa qualidade de alguns cursos de ensino superior no Brasil é um dos principais argumentos 
na hora de justificar a ida para o exterior. Segundo os estudantes, a formação consistente é o 
grande trunfo das escolas estrangeiras. 
 
Tali Yankelevich, 19, está de malas praticamente prontas para estudar cinema na Universidade 
das Artes, em Londres. 
 
A estudante passou por um processo seletivo que incluiu entrevistas e apresentação de portfólio. 
As preferências da instituição inglesa por uma formação mais abrangente foram decisivas na 
escolha da estudante. "Não queria me matar de estudar matemática e biologia para o vestibular e 
depois fazer um curso técnico, como é no Brasil", conta Yankelevich. 
 
Segundo ela, na Europa, tem-se uma formação mais ampla, ligada às artes. Em Londres, ela deve 
cursar não só disciplinas práticas, para lidar com os formatos digital e película, mas também as 
contextuais: cinema mundial, documentário e cinema de arte europeu. 
"Em hotelaria, qualquer país seria melhor do que o Brasil", diz o estudante Rony Nogueira da 
Silva, 19, que planeja graduar-se na Europa. Ele já morou por 11 meses na Inglaterra, onde 
estudou inglês e trabalhou num hotel. 
 
"Foi impactante, uma troca de cultura com gente do mundo todo", relata. "O próximo passo é a 
faculdade no exterior", diz. 
Silva vai consolidar o conhecimento que obteve na Inglaterra fazendo o bacharelado em hotelaria 
do Instituto de Estudos Superiores Glion, na Suíça.  
 
Currículo diferenciado 
A justificativa, dada por esses alunos, de que o ensino superior brasileiro não está à altura do 
estrangeiro não é consenso entre profissionais ligados à oferta de cursos no exterior: "Não acho 
que [o ensino] seja melhor lá fora. Às vezes, é um diferencial por ser uma área que o Brasil ainda 
não tem", avalia Maura Leão, diretora de operações da Associação Belta. 
 
De qualquer forma, com a formação em hotelaria na Suíça, Silva espera ter um currículo 
diferenciado. Mas não sabe se retorna ao Brasil. "Se eu voltar, será com a carreira encaminhada", 
aposta. 
 
Já Tali Yankelevich está decidida: quer voltar. "Vou trabalhar com cinema brasileiro." A futura 
cineasta diz que tem como ídolos os diretores Walter Salles e Fernando Meirelles. 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
Futebol rende bolsa de estudos a universitários  
 
Fazer a faculdade no exterior exige investimentos que poucos podem pagar -de US$ 10 mil a US$ 
50 mil por ano. Mas há um "jeitinho brasileiro" para ajudar quem não dispõe de tanto dinheiro: o 
futebol. 
 
Há programas que levam diversos candidatos a alunos para jogar futebol no exterior, por 
exemplo, nos Estados Unidos. Lá, eles são apresentados aos técnicos dos times das 
universidades, que os avaliam e depois oferecem bolsas de estudo. 
 
Um brasileiro que está aproveitando a chance é Guilherme Pastori, 19. Aluno de administração na 
Universidade Brescia, nos EUA, ele participa do time da casa em troca de uma bolsa parcial de 
estudos. Neste ano, está pagando US$ 6 mil. 
 
Segundo Pastori, que já havia feito um semestre de graduação no Brasil, a infra-estrutura de lá é 
melhor. Por exemplo, seu time tem patrocínio. 
 
Neste ano ele vai competir com a equipe pelo campeonato regional. Mas o corintiano fanático, 
como bom jogador brasileiro,  vê um problema: "O técnico não sabe nada. Tudo o que aprendi foi 
no Brasil".  
 
Folha de São Paulo, São Paulo, 3 abr. 2005, Empregos, p. 2 e 3. 
 
 


