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ODUPLODIPLOMA

Anhembiterá100vagasem2006

Maisbrasileirostêmduplodiploma

● O QUE É: Certificado assinado
por duas instituições, de países
diferentes, para ummesmocurso.
Os alunos fazemparte dos estu-
dos emcada umadelas

● COMO PARTICIPAR: Épreci-
so haver convênio entre as institui-
ções. As vagas são para alunos a
partir do 2.º ano

● SELEÇÃO: Notas altas, domí-
nio de línguas estrangeiras e plano
de estudos no exterior

● QUEM OFERECE: USP, FGV,
Unicamp, PUC-Rio e algumas uni-
versidades federais

● PARA QUE SERVE: Odiploma
é reconhecidonos dois países, sem
necessidade de revalidação. Pode-
se trabalhar nos dois também

VIDA& AdolescentecomDown
passanovestibular
JoãoVitorManciniSilvério,de19
anos,vaicursarEducaçãoFísica
emuniversidadedoPRqPÁG.15

COMPLEMENTO-AlunadaFEA,Camila fezdisciplinasnaFrançaeprofessorde láaajudounamonografia

Já é possível emmuitas universidades cursar parte da graduação no exterior e ter certificado das duas instituições
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SATISFEITO-OalemãoNicolai veioestudarnaUSPeachaqueaqualidadeémesmadoensinonaEuropa

EDUCAÇÃO

Renata Cafardo

Oqueeraexceçãonoensinosupe-
riorbrasileirohámenosdecinco
anosomundoglobalizadoestáfa-
zendo virar exigência. Universi-
dadespúblicas–epoucasparticu-
lares–passaramaoferecerocha-
madoduplodiploma.Umaparte
dos estudos é feita no Brasil e a
outra,noexterior, quasesempre
numa instituição francesa. O di-
ploma de graduação é assinado
pelas duas universidades e vale
tanto láquantocá.
Osconvêniossão fechadosen-
tre cursos de uma mesma área
dos dois países. E prevê troca de
estudantes – brasileiros podem
estudar no exterior e vice-versa.
Mas a proporção de quem vai e
quem vem ainda é desequilibra-
da.NaEscolaPolitécnicadaUni-
versidade de SãoPaulo (USP), a
pioneira na internacionalização,
300 alunos já fizeram parte do
cursodeEngenhariafora.Ospro-
gramas existem desde 2001 e,
desde então, somente 80 estran-
geirosvieramparaoPaís.
“Estamos cada vez mais
atraindo alunos de escolas es-
trangeirasporquevêemosresul-
tadosdosnossosalunos lá”, diz o
presidentedaComissãodeRela-
ções Internacionais da Poli e
membrodaComissãodeCoope-
raçãoInternacionaldaUSP,Ad-
neiMelges deAndrade. Ele lem-
bra que os primeiros convênios
na Poli ocorreram por iniciativa
dosfranceses.Hoje,háparcerias
com a École Polytechnique e a
ÉcolesCentrales, entreoutras.
A mais recente parceria na
USP foi fechada pela Escola Su-
perior de Agricultura Luiz de
Queiroz(Esalq),emPiracicaba,e
a francesaPari-tech. É o primei-
roduplo diplomanoPaís emEn-
genhariaAgrícolaecomeçanes-
teano.Sãocincovagasparacada
ladoe sóalunosque já completa-
ramo3ºanopodemseinscrever.
Assim como nas outras institui-
ções que têm duplo diploma,
boas notas e umplano de estudo
noexteriorqualificamocandida-
to. “Na França, a agricultura fa-
miliartemaltatecnologia.OBra-
sil temculturas tropicais em lar-
ga escala. É uma troca de expe-
riênciaimportante”,dizacoorde-
nadoradoconvênionaEsalq,Ma-
riaLuciaVieira.
Oduplodiplomatambémérea-
lidadenaFaculdadedeAdminis-
tração, Economia e Contabilida-
de(FEA)quejáofereceatédisci-
plinas optativas em inglês para
atrairalunosestrangeiros.“Ain-
ternacionalização deu um pulo
de qualidade na nossa forma-
ção”,dizadiretoraMariaTeresa
Fleury.Naseleiçõesparaareito-
ria da USP, em 2005, o tema foi
um dos mais defendidos pelos
candidatos.Eanovareitora,Sue-
ly Vilela, quer uma política para
incentivarosduplosdiplomas.

CAMINHO SEM VOLTA
“A internacionalização é um ca-
minho sem volta e, quantomais,
melhor. Ela desparocaliza a vi-
sãodemundoemelhoraaschan-
cesnomercadode trabalho”, diz
o presidente daCâmaradeEdu-
caçãoSuperior doConselhoNa-
cional da Educação (CNE), Ed-
son Nunes. Os duplos diplomas
podemseroferecidoslivremente
pelas universidades brasileiras,
semautorizaçãopréviadoMinis-
tériodaEducação (MEC).
Mas,paraNunes ,aestrutura

doensinosuperiornoPaísdificul-
ta o intercâmbio entre estudan-
tes.“Nossoscurrículossãoenges-
sados em uma formação muito
profissional,oquenãoocorreem
muitos países.” Ele explica que
nosso modelo é parecido com o
de Portugal e o da França, país
que temomaiornúmerode con-
vênioscomoBrasil.Sãohojedez
duplos diplomas franco-brasilei-
ros,amaiorianasáreasdeEnge-
nhariaeAdministração.
Ocasamentoentreosdoispaí-

ses na educação é antigo. Um
exemplo foi a vinda de professo-
res franceses para a criação das

primeiras universidades do País
–aUSPteveessaajudaem1934.
“Oalunofrancêsnasescolasbra-
sileirastemacessoaoduplodiplo-
ma e à dupla cultura”, diz Pierre
Fayard, presidente do Centro
FrancoBrasileirodeDocumenta-
ção Técnico e Científica, ligado
aoconsuladodaFrança.

TENDÊNCIA EUROPÉIA
O Brasil acompanha hoje uma
tendência de internacionaliza-
çãonaeducaçãoquecomeçouna
Europa,em1999,comaassinatu-
radoAcordodeBolonha (vertex-
toao lado).Universidadespassa-
ram a unificar seus currículos e
facilitarointercâmbiodealunos.
A Fundação Getulio Vargas
(FGV)vai tambémseadaptarao
Acordo de Bolonha. Fechou re-
centemente um convênio de du-
plo diploma com a HEC, em Pa-
ris,umadasgrandesinstituições
deensinodenegóciosnomundo.
Odiferencialéqueasduaspassa-
rão aoferecer neste anooque se
podechamardequádruplodiplo-
ma.Deacordocomoquepedem
os novos currículos europeus na
área,osalunosentrarãonafacul-
dade e, comcinco anos de curso,
sairão com diplomas de gradua-
çãoedemestrado.
“Só o bachareladonessa área

na Europa não serve mais para
nada”, explica a coordenadora
de Relações Internacionais da
FGV,LigiaMauraCosta.Osbra-
sileiros farão um ano e meio na
HECe o restante naFGV – o va-
lor da mensalidade será o mes-
mo. “O aluno poderá trabalhar
emqualquer lugardomundo.”
BrunoOliveiraAmorim, de 19
anos, estáno2ºanodeEngenha-
ria Mecânica e já entrou na Poli
em busca do duplo diploma. Co-
meçou a estudar francês, se em-
penhou para tirar notas altas e
participou de atividades extra-

curriculares, porque sabia que
contariampontosnaseleção.Foi
escolhidoem2005eembarcapa-
raaFrançaemjulho. “Umdiplo-
mafrancêsvaimeajudarbastan-
te”,acredita.Brunoaindanãosa-
be como financiará a viagem –
não precisa pagar o curso, mas
calcula que gastará cerca de
€600pormês.
Uma das poucas possibilida-
des de bolsaspara brasileirosna
França é oferecida pela Capes,
masemnúmero limitado.Bruno
agora procura apoio de empre-
sas. Camila Garcia, de 23 anos,
custeou suas despesas na Fran-
ça, onde estudou em 2004. Ela
contaquecursoudisciplinasque
nãohaviaemseucursodeAdmi-
nistraçãodaFEA.“Tiveumafor-
mação complementar.” Camila
receberá em breve um duplo di-
ploma e, para isso, teve também
seutrabalhodeconclusãodecur-
soorientandoporprofessoresda
FEAedaEuromed.
Na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), os acor-
dos incluem bolsa de € 1.100. A
procurapeloduplodiplomacres-
ce a cada ano e para 2006 já há
maisde 100 inscritos.
A internacionalizaçãodas ins-
tituições começou com progra-
masdeintercâmbio.Pormeiode
convênios,osalunospodiampas-
sar de seis meses a um ano em
universidades fora e os créditos
podemserdescontadosdocurrí-
culoaqui.Os intercâmbiosconti-
nuam mesmo depois da adoção
doduplodiploma.
“Oscursosaqui têmomesmo

nível dos que fiz na Alemanha”,
dizoalemãoNicolaiPruesmann,
de26anos,queestudanaUniver-
sidadeTécnica de Berlim e, des-
de agosto, também na FEA. Ele
acreditaqueestudarnoBrasilpo-
deajudá-loatrabalharemempre-
sasalemãsque têmfiliais aqui.●

NaEuropa,
currículos
unificados
em45países

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

A Europa quer harmonizar o
sistema universitário de 45
países até 2010, criando oque
já está sendo chamado de o
maior campus universitário
domundo.Haveráamplaspos-
sibilidades para que estudan-
tes e professores mudem de
paíscomquaseamesmafacili-
dade que trocam de salas de
aulaemumafaculdade.Oobje-
tivofoitraçadoem1998eesta-
beleceumacordoparatornar
semelhantes os programas,
ossistemasdecréditoseosdi-
plomas de todo o continente
europeu,atéo fimdadécada.
Os primeiros países a to-
maressadecisão foramFran-
ça, Itália, Reino Unido e Ale-
manha, que começarama im-
plementar o reconhecimento
dos diplomas. Em 1999, a ini-
ciativa foi acolhida pelos de-
maispaísesnoqueficouconhe-
cido como Acordo de Bolo-
nha.Hoje, a iniciativa já inclui
até países que não fazempar-
te da União Européia, como
Suíça,RússiaeAlbânia.
Oprocessosetornoupriori-
dade na Europa nos últimos
anos,porcausadaconcorrên-
ciacadavezmaiordeuniversi-
dades americanas e asiáticas.
Oseuropeusqueremquecada
paíspossasebeneficiaraomá-
ximodoqueseusvizinhospro-
duzem.
A União Européia admitiu
recentemente que estava fi-
candoparatrásquandosefala
emqualidadedeensino.Apró-

pria Comissão Européia aler-
taque,das50melhoresuniver-
sidadesdomundo,apenascin-
coestãohojenaEuropa.Eape-
nas 21% da força de trabalho
no continente tem diploma
universitário. Nos Estados
Unidos,ataxaéde38%,noCa-
nadá,43%, enoJapão, 36%.
Enquanto o novo processo

não é finalizado, milhares de
europeus já se beneficiam to-
dosos anosdosacordosentre
ospaíseseéraroumuniversi-
tárioquenãotenhapassadoal-
guns meses em outro país da
região.Paraanalistas, issoes-
tá criando uma nova geração
de europeus, acostumados a
viajar e fluentes em mais de
umidioma.

QUALIDADE
Quasetodososobstáculospa-
ra que estudantes e professo-
rescirculempelaEuropajáfo-
ramretiradoseasuniversida-
des agora precisam cumprir
exigências mínimas de quali-
dadeparapoderentrarnopro-
cesso.Aharmonizaçãodosis-
temanãoselimitaaoreconhe-
cimento de diplomas, mas
tambémdecréditoscursados
em uma universidade em ou-
tropaís.
Umadaspreocupaçõespas-
sou a ser a qualidade do ensi-
no. Estuda-se a adoção de
umamarcaparaoscursos.Os
primeiros devem ser Enge-
nhariaeQuímicaeauniversi-
dade que cumprir as exigên-
cias ganhará uma espécie de
selo de qualidade, reconheci-
donos45países.●

Eosbabyboomers
viraramsessentões
Ageraçãonascidanopós-guerra
aindavaloriza trabalho, sexo
eexercíciosqPÁG.16

●●●A Universidade Anhembi Mo-
rumbi poderá ser umas das gran-
des universidades privadas a
oferecer cursos de duplo diplo-
ma no País neste ano, graças à
compra de 51% da instituição
pela Rede Internacional de Uni-
versidades Laureate. O grupo
tem 20 universidades em 15 paí-
ses e alunos da Anhembi pode-
rão cursar parte do curso em
uma delas.

“A idéia é já poder abrir 100
vagas a partir de agosto para
duplo diploma”, diz o vice-reitor
da instituição, Maurício Garcia.
A instituição deve ter também
convênios para intercâmbios, em
que o aluno passa um semestre
fora e aproveita os créditos no
curso do Brasil. Outra opção é o

licenciamento da marca, ou seja,
abrir uma espécie de filial da uni-
versidade estrangeira no País.
“Poderíamos oferecer aqui exata-
mente o mesmo curso que a Les
Roches oferece na Suíça”, expli-
ca, mencionando uma importan-
te escola de gastronomia nos
Alpes Suíços, do grupo Laureate.

A compra da universidade foi
o primeiro grande negócio de
investimento estrangeiro na
educação superior brasileira.
Hoje, não há limites legais para
compras. O Ministério da Educa-
ção (MEC) tenta mudar esse
cenário com a Reforma Universi-
tária. Se o projeto for aprovado,
será limitado em 30% o contro-
le estrangeiro de instituições no
País. ● R.C.

Esalq e FGV
passam a oferecer
a modalidade
já neste ano

Acordo de
Bolonha, de 1999,
traçou as metas
do processo
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