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Começa na próxima sexta-feira, dia 24, a Feira de Educação Britânica 2003 direcionada a 
profissionais e estudantes que queiram conhecer as opções de ensino no Reino Unido. Este ano, 
estarão participando 50 instituições entre escolas de inglês, faculdades e universidades. A feira 
acontece, em São Paulo, até sábado, no Museu Brasileiro de Escultura (avenida Europa, 218). No 
dia 27, o evento segue para Belo Horizonte; dia 29 chega a Curitiba e dia 31, ao Rio de Janeiro.  
 
Nesse percurso pelo país, serão sorteadas 9 bolsas de estudo, para professores e estudantes. A 
feira, promovida pelo Conselho Britânico (British Council), traz algumas novidades em relação ao 
ano passado. Uma delas, é a participação de universidades que oferecem cursos a distância.  
 
Outro destaque é a inclusão de uma área exclusiva para escolas de inglês. Todas são 
reconhecidas e indicadas pelo Conselho Britânico. "Existem três formas de estudar o idioma no 
Reino Unido: nas universidades como uma preparação acadêmica, nos colégios de ensino técnico 
e nas escolas especializadas", explica Isobel Oliveira, do Conselho Britânico. Quem visitar a feira 
poderá escolher entre uma delas. Outro destaque desta edição, é a participação de instituições de 
ensino que oferecem cursos a distância.  
 
No ano passado, a feira reuniu 10 mil visitantes. O objetivo este ano, segundo Isobel, é atingir 12 
mil interessados. Entre as universidades que estarão participando estão: Warwick, Bath, Sussex, 
Westminster, Nottingham, Birmingham, Leicester e East Anglia. Uma das vantagens de se estudar 
no Reino Unido, é que lá os alunos que freqüentam cursos com duração superior a seis meses têm 
permissão para trabalhar meio-expediente. Eles também podem usufruir dos serviços do sistema 
de saúde britânico, o National Health Service, que é gratuito.  
 
Mais informações no site: www.educationuk.org.br  
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