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Feiras que acontecem em setembro e outubro trazem universidades estrangeiras ao País.  
 
Este é um bom momento para quem pretende estudar e trabalhar no exterior fazer planos. E um 
dos motivos favoráveis é a queda do dólar. De acordo com a economista da consultoria 
Tendências, Raquel Fleury, a moeda não deve passar dos R$ 2,45 até o final deste ano. Para 
2006, o cenário ainda deve seguir positivo. A expectativa é de que o dólar não ultrapasse os R$ 
2,60. Ela ainda alerta: "O melhor mesmo é comprar o quanto antes e aproveitar a 
desvalorização".  
 
Além disso, duas grandes feiras trazem instituições de ensino estrangeiras para o País no mês de 
setembro e outubro. No próximo dia 9 começa, em Campinas, o Salão do Estudante Mini Fairs. No 
dia seguinte, o evento vem para capital paulista. E, na seqüência, passará também por Curitiba, 
Porto Alegre e Florianópolis. Na ocasião, estarão presentes universidades e agências de 
intercâmbio da Alemanha, Austrália, Canadá, EUA (Califórnia, Delaware, Flórida, Georgia, 
Missouri, Nova York, Ohio, Washington, Oklahoma), Itália, Holanda, Nova Zelândia e Suiça.  
 
Os interessados em conhecer os cursos de pós-graduação oferecidos nos países do Reino Unido 
(Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales) podem ter informações mais detalhadas, 
tirar dúvidas e até fazer entrevistas de admissão durante a 8 Feira de Educação Britânica, que 
acontece nos dias 22 e 23 de outubro em São Paulo e passa, dia 25, em Campinas, 26 em Porto 
Alegre e 28 no Rio de Janeiro.  
 
Paralelamente à feira estão programadas outras atividades em todas as cidades, como palestras 
sobre como viver e estudar no Reino Unido, apresentação dos colleges, dicas sobre o exame 
IELTS e, em parceria com o Consulado Britânico, informações sobre vistos.  
 
O evento é organizado pelo British Council oferecerá duas bolsas de estudo de quatro semanas, 
com acomodação incluída, para um curso de "English Plus", na Inglaterra. Essa modalidade de 
curso permite ao estudante associar o estudo do idioma a uma área profissional.  
 
O principal destaque do evento são os colleges britânicos, instituições de ensino que funcionam 
em paralelo às tradicionais universidades. Um college oferece cursos de inglês, graduação 
seqüencial e pós-graduação. "Os cursos dos colleges são mais baratos e tem um processo de 
seleção mais acessível, porque os candidatos costumam ser pessoas da região em que estão 
instalados. A qualidade do ensino é garantida porque o diploma é chancelado pelas 
universidades", explica Izobel Oliveira, diretora de educação do British Council.  
 
No caso de cursos seqüênciais, que duram dois anos, há a alternativa de estudar mais um ano em 
uma universidade e adquirir o diploma de graduação. Outra vantagem é que alguns cursos de pós 
oferecidos pelos colleges são formatados para receber estudantes que ainda não dominam 
plenamente o idioma inglês. "De modo geral, exige-se, pelo menos, nota cinco no IELTS 
(International English Language Testing System), mas há também instituições que aceitam até os 
que atingem 3,5 pontos no teste", diz Izobel.  
 
Para saber em que nível está seu inglês, é possível fazer um simulado no 
www.educationuk.org.br. Também é nesse endereço que o interessado pode encontrar todo o tipo 
de informação sobre educação no Reino Unido. Lá também há uma lista completa das bolsas 
oferecidas para brasileiros. "Na biblioteca do British Council temos os catálogos de todas as 
universidades e colleges. Além disso, é possível marcar horário com um funcionário para tirar 
todas eventuais dúvidas".  
 
A busca de informação preliminares, aliás, é a primeira recomendação dos organizadores das duas 
feiras. Saber qual curso deseja fazer e em qual país deseja estudar é fundamental para tornar 
mais produtiva a visita aos eventos. "A presença física dos expositores é interessante 
principalmente para aqueles que têm interesse em fazer cursos nos quais exige-se um portfólio 
como quesito de seleção", comenta.  



 
Em relação à possibilidade de trabalhar enquanto estuda, cada país tem um critério. Na Escócia, 
por exemplo, os graduados em algumas áreas específicas têm permissão de trabalhar e ficar. Em 
algumas universidades, inclusive, os melhores alunos do MBA ganham permissão permanência no 
país por um tempo determinado.  
 
Izobel garante que a Inglaterra não passou a dificultar a entrada de estudantes estrangeiros no 
país depois dos últimos ataques terroristas. "Além disso, existem diversas possibilidades de bolsa. 
Quem procura encontra alguma oportunidade. O ensino de idiomas é a única área em que não é 
possível ter os estudos subsidiados". A única novidade é que, a partir de 13 de novembro, os 
estudantes que ficarão no país por mais de seis meses precisarão tirar um visto no Brasil antes de 
viajar. Mas isso faz parte de um procedimento para que a Inglaterra se enquadre nos padrões da 
União Européia.  
 
Mais informações:  
 
 

Salão do Estudante Mini Fairs - www .salaodoestudante.com.br  
 
8 Feira de Educação Britânica - www.educationuk.org.br  
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