
Cuba para executivos 
Carolina Sanchez Miranda 
   
Além de destino turístico, país de Fidel é alternativa para mestrado internacional. Ao decidir 
fazer uma pós-graduação no exterior, os executivos costumam pesquisar as melhores 
universidades dos Estados Unidos e da Europa. Outros países, como a Austrália, também são 
levados em consideração. Mas Cuba, definitivamente entra na lista de poucos. O país, 
conhecido por sua excelência no ensino de Medicina, principalmente na especialidade de 
dermatologia, passou a ser também uma alternativa interessante de estudo para 
administradores e profissionais liberais pela qualidade do ensino e custo mais baixo.  
 
"Há a oportunidade de conhecer uma cultura diferente, com a qual os brasileiros possuem 
pouca familiaridade. Apesar de sermos latinos, sabemos mais sobre os americanos do que 
sobre os cubanos", afirma Luiz Gonzaga Maia, diretor da empresa Capacitação Profissional 
Brasil Cuba (ICBC), representante das Universidades de Havana e Matanzas, no Brasil desde 
2001.  
 
Para Maia, Cuba é um mistério que todos deveriam desvendar. "Essa experiência já faz 
diferença em minha vida", afirma Flávio Eduardo Tófani de Moraes, doutorando em Marketing 
Urbano pela Faculdade de Engenharia Industrial e Economia, da Universidade de Matanzas.  
 
Este ano, estão abertas inscrições para mestrados e doutorados em Educação Superior, 
Turismo, Educação Física, Administração, Direito Internacional e Psicologia nas duas 
universidades. Segundo Maia, a qualidade dos cursos é atestada pelo ministério da educação 
de Cuba, o que torna possível sua validação por instituições de ensino públicas e privadas 
brasileiras.  
 
Fundada em 1728, a Universidade de Havana é a maior e mais antiga instituição educacional 
cubana e uma das primeiras a surgirem no continente americano. Sua excelência acadêmica é 
resultado do elevado grau científico e pedagógico de seus professores.  
 
Mais jovem, mas já com 30 anos de existência, a Universidade de Matanzas troca 
conhecimento com mais de uma centena de instituições educacionais da Europa e das 
Américas por meio de intercâmbios. No Brasil, possui um acordo com a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG).  
 
O ensino nessas instituições sofre, naturalmente, uma influência de idéias de pensadores 
socialistas. "Na área de direito internacional, por exemplo, a bibliografia sugerida é composta 
por autores cubanos e do leste europeu", conta Flávio Alexander Delaqua Lucas, advogado, 
professor de relações internacionais do UNI-BH e mestrando em Educação.  
 
Para Lucas, este é um aspecto positivo. "Absorvi um conhecimento e uma cultura que eu não 
conhecia", comenta. Ele lembra que um aspecto importante a ser considerado é que o formato 
de todos os cursos de mestrado e doutorado deixa o aluno bastante livre para conduzir os seus 
estudos. "Os professores são claros ao dizer que estão expondo aspectos da realidade deles e 
que nós temos que pegar essas informações e aproveitá-las dentro do contexto no qual 
atuamos", ressalta.  
 
De acordo com Lucas, exige-se que as dissertações proponham a resolução de problemas da 
comunidade a qual o aluno pertence. "É um desafio confrontar o que foi aprendido, com a 
experiência profissional e chegar a um consenso sobre isso", diz. Apesar de terem origem 
cubana, os professores possuem vivência acadêmica e prática em diversos países e, por isso, 
têm condições de avaliar a qualidade dos trabalhos.  
 
Para passar por essa experiência não é necessário abandonar a rotina de trabalho no Brasil. A 
primeira fase dos mestrados e doutorados é realizada no País. "São trazidos professores para 
ensinar matérias isoladas, que introduzem o aluno no curso", conta Maia, da ICBC. No período 
de seis meses, as aulas são ministradas aos sábados e domingos em Belo Horizonte, onde fica 



a ICBC. É possível, no entanto, que alunos de outros Estados realizem o curso em sua região 
se houver pelo menos 20 pessoas interessadas na formação de uma turma.  
 
"Montamos um grupo, que inclusive já se formou, no Espírito Santo", lembra Maia. "Este ano é 
muito provável que tenhamos alunos em São Paulo, pois há um número razoável de pessoas 
interessadas, principalmente da cidade de Campinas", afirma o diretor da ICBC.  
 
Nessa etapa, o domínio do espanhol não é necessário. O aluno deve se preparar, no entanto, 
para defender a tese no idioma. "Assim como em outros cursos de pós-graduação de qualidade 
internacional, o conhecimento do idioma inglês é essencial", ressalta Maia.  
 
Passados os primeiros meses no Brasil, o aluno estuda entre 30 e 45 dias em Cuba, nas 
cidades de Havana ou Varadero, onde fica a universidade de Matanzas. "Nesse período, o 
aluno valida o conteúdo aprendido aqui e cursa as demais disciplinas da especialização que 
escolheu", explica Maia. A data da viagem é marcada depois do início das aulas no Brasil, de 
acordo com a disponibilidade dos participantes.  
 
Fora do País, as aulas são de segunda à sexta. Nos fins de semana, é possível fazer passeios 
turísticos e visitar destinos paradisíacos como as praias de Varadero. "O pacote da viagem 
inclui alguns passeios", lembra Maia. A ICBC possui acordos com agências de turismo que 
cobram a estada, com pensão completa, por U$ 2290. O pacote e o curso de mestrado ou 
doutorado são cobrados separadamente. Mas o pagamento de ambos é facilitado.  
 
Apenas a matrícula, de R$ 650, precisa ser quitada à vista. A especialização é parcelada em 30 
vezes de R$ 590. "Isso torna os cursos financeiramente mais viáveis do que outras pós-
graduações feitas nos Estados Unidos e na Europa", observa Maia.  
 
De volta ao Brasil, os profissionais continuam os estudos com professores cubanos, que 
aplicam avaliações do conteúdo aprendido na sede das universidades e oferecem orientação 
para o desenvolvimento de suas dissertações. "Os alunos são acompanhados durante 18 
meses na elaboração de suas teses, que serão defendidas em Cuba", explica Maia.  
 
O sistema de ensino têm agradado Ronara Reis, economista e doutoranda em Educação. 
"Tenho alguma independência na condução de meu trabalho, o que me permite estu-dar em 
casa e organizar meus horários. Ao mesmo tempo, a qualidade do curso está garantida, pois 
tenho o acompanhamento constante de dois tutores cubanos", afirma.  
 
Segundo Ronara, os professores são muito comprometidos, possuem formação acadêmica 
sólida e respeitam o aluno. "De fato, sinto-me orienta-da", garante ela. Moraes faz coro. "O 
meu orientador me manda e-mails todos os dias. Estou sendo assistido por dois dos ícones da 
área de Marketing Urbano no mundo, sendo um deles presidente da Rede Internacional de 
Marketing Urbano", conta Moraes. "A possibilidade de ter uma nova visão na área em que atuo 
é um diferencial para minha carreira", conclui.  
 
Ainda não há uma data determinada para o início dos cursos para brasileiros este ano. Tudo 
depende da conclusão da formação de turmas. Os interessados podem obter mais informações 
sobre os doutorados e mestrados cubanos no www.brasilcuba.com.br.  
 
kicker: Universidades de Havana e Matanzas têm qualidade reconhecida, custo menor e 
oferecem novos horizontes  
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