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"No Porto, não 
temos saudades 
de Istambul" 

Curso! Medicina está 
interdita a estrangeiros 
Medicina, Veterinária e Medicina Dentá-
ria são cursos excluídos do Estatuto. O 
.IN questionou o Ministério do Ensino 
Superior sobre esta interdição, mas não 
recebeu qualquer resposta do gabinete 
de Manuel Heitor. Além do Português, 
Direito, Arquitetura, Economia e Enge-
nharias são cursos muito procurados. 

Primeiro 
Plano 

Estatuto Quotas são 
adicionais a concurso 

O Estatuto do Estudante Internado-
nal permitiu uma nova forma de 
acesso: os alunos não têm de fazer 
os exames do secundário e concor-
rer através do concurso nacional. 
Têm quotas adicionais até 20% do 
número de vagas que o curso teve 
no ano letivo anterior. 

Aumento da procura externa compensa estagnação de alunos portugueses 

Superior Internacionalização é a aposta de futuro: Ásia é o novo mercado-alvo. 

Estrangeiros nas 
universidades 
quadruplicaram 
em dois anos 
Alexandra Inácio 
alex,)ncira inaclo@in pt 

► A estratégia futura é tão consen-
sual que já podia ser um fado: a in-
ternacionalização é a via para o 
crescimento das universidades -
pelas propinas mais caras, pela cre-
dibilização das instituições e pelo 
recrutamento no Mundo inteiro. Os 
reitores defendem que o Ensino 
Superior é uma riqueza que deve 
ser exportada, como o turismo. 
Neste vaivém entre exportação e 
importação, o número de estudan-
tes estrangeiros quase quadrupli-
cou desde 2013 e Coimbra vai ser a 
primeira universidade portuguesa 
a atribuir um mestrado na China. A 
Ásia é, aliás, o novo mercado-alvo, 
além do Brasil. 

No ano letivo anterior, estavam 
inscritos 13 354 estudantes estran-
geiros de licenciaturas a doutora-
mentos em Portugal, a maioria bra-
sileiros (37%) e angolanos (quase 
15%). Em 2013, eram 3383. A per-
centagem dos que vêm ao abrigo 
do Estatuto do Estudante Interna-
cional, em vigor desde o ano pas-
sado, e que pagam propinas mais 
caras aktda é reduzida, mas o regu-
lamento. consideram os reitores, "é 
uma porta aberta para o Mundo". 

"Cada vez mais estudantes pro-
curam ofertas de formação avança-
da em todo o Mundo. E um movi-
mento massivo. global. Anualmen-
te, a China envia meio milhão de  

estudantes para fora do país e o 
Brasil outras centenas de milha-
res", afirma o vice-reitor da Uni-
versidade de Coimbra. Joaquim Ra-
mos de Carvalho é o único a admi-
tir que as propinas mais caras pa-
gas pelos alunos que não são do 
Brasil, países africanos de língua 
portuguesa (PALOP) e União Euro-
peia podem compensar a suborça-
mentação do Estado. Porto, Lisboa 
e Minho preferem sublinhar a im-
portância da internacionalização. 

"Não me parece que seja uma via 
para as universidades enriquece-
rem. A internacionalização é a 
principal motivação, até pela expe-
riência que dá aos alunos nacio-
nais, chamo-lhe 'internacionaliza-
ção em casa'", argumenta a pró-rei-
tora da Universidade do Minho, 
Carla Martins. lá a pró-reitora de 
Aveiro. Marlene Amorim, acres-
centa que o recrutamento além- 

Reitores dizem que 
ensino é uma riqueza 
a ser exportada 
como turismo 

fronteiras pode compensar a estag-
nação da procura interna. 

"A internacionalização é uma ri-
queza enorme. Não só pelas propi-
nas - 11% a 12% dos alunos da Uni-
versidade de Lisboa são estrangei-
ros, oriundos de cem países. Por 
vezes, os corredores parecem um 
átrio de aeroporto. Já temos 48 a 50 
mil estudantes. Para nós, não é uma 
questão de número", defende o 
vice-reitor, Luís Ferreira. 

O maior problema? A competi-
ção internacional. "Temos um atra-
so de 30 anos", admite Pedro Teixei-
ra. O vice-reitor da Universidade do 
Porto não tem dúvidas de que "Por-
tugal vai ter de se tornar num pais 
exportador de educação", mas, para 
isso, vai ter de existir maior coope-
ração entre as universidades, que 
vão navegar em mar alto entre "tu-
barões" como os EUA, Reino Unido. 
Canadá e Austrália, destinos de so-
nho para alunos do Mundo inteiro. 

"Competimos com países onde a 
internacionalização é uma aposta do 
Estado. Nas feiras, França, Alema-
nha. Finlândia ou Holanda têm urna 
presença oficial. Portugal participa 
por iniciativa das universidades, que 
não fazem milagres. Esses países 
têm agências especializadas com fi-
nanciamento estatal, funcionários e 
escritórios. A França tem 18 escritó-
rios na China, onde trabalham mais 
de 200 pessoas na captação de estu-
dantes. Não há comparação possí-
vel", diz Ramos de Carvalho.*  

PORTO Burak Unal e Begüm Cavu-
soglu, 23 e 24 anos, respetivamente. 
chegaram ao Porto no final do ano 
passado. À boleia do programa Eras-
mus+, estão a trabalhar no projeto 
Utopia 500 (que comemora os 500 
anos da publicação de "Utopia", de 
Thomas More) a partir da Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto 
(U.Porto). São dois dos 37 turcos que 
atualmente estão naquela universi-
dade. Ele é licenciado em Gestão e 
tem uma especialização em Rela-
ções Públicas. Ela.tirou Economia. E 
ambos estudaram Gestão Empresa-
rial durante seis meses em Paris. Da 
U.Porto sabiam pouco, da cidade 
apenas "que era pequena. mas tinha 
tudo", conta Burak. 

Um amigo, que estivera na Invic-
ta a trabalhar no mesmo projeto, fa-
lou-lhes da gastronomia, dos vinhos 
e das pessoas, mas esqueceu-se de 
os avisar sobre o tempo. "Só trouxe-
mos calções e roupa leve. Em Istam-
bul, nesta altura, já andaríamos de t-
shirt", conta o turco. "Nunca imagi-
námos que chovesse tanto. E que fi-
zesse frio. Mas agora está bom". 
completa Begüm, que explica que 
"os turcos e os portugueses são pare-
cidos em termos de comportamen-
to". "Somos amigáveis e gostamos de 
ajudar os outros. E aqui não sentimos 
saudades de casa. Sentimo-nos em 
casa. É muito bom", partilha Begüm. 

"Bacalhau", "francesinha" e "de-
vagar" - "se as pessoas falarem de- 
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7000 
mil ouros de propinas 
As propinas pagas por estudantes ao 
abrigo do Estatuto e que não sejam do 
Brasil, PALOP ou União Europeia, pode 
oscilar entre os 3000 e 7000 euros por 
ano (por exemplo, Direito e Farmácia). 
As instituições determinam. 

preferem universidades 
Em 2014/2015, dos 13 354 estudan-
tes estrangeiros inscritos no Ensino Su-

perior público, 85% (11 352) estavam 
em universidades e 2002 em politécni-
cos. Em 2013, eram 3383: 3033 nas 
universidades e 350 nos politécnicos. 

1846 
em licenciaturas 
Do total de estudantes em mobilidade 
de grau (cursos): 5846 frequentavam 
licenciaturas, 4947 mestrados e 4085 

doutoramentos. Em 2014/2015, havia 
também 10 329 em programas de mo-
bilidade como Erásmus. 

Prestígio atrai 
alunos brasileiros 

ià 
Celebrámos o Ano 
Novo nos Aliados com 
milhares de pessoas. 
Dançámos e cantámos 
com os portugueses 
que ali estavam. F por 
isso que vos adoramos. 
Burak Unal 
Licenciado em Gestão, 
estagiário na FLUP 

O Porto é mais tranqui-
lo do que Istambul. 
Tem menos gente. E 
podemos ir a pé para 
qualquer lado. 

BegOm Cavusoglu 
Economia, Estagiária na FLUP 

vagar, entendemos qualquer coisa" 
- são algumas das palavras que sa-
bem dizer em Português. "Mesmo 
sem falarmos a mesma língua, ]os 
portugueses] tentam ajudar, nem 
que seja usando linguagem corpo-
ral", sublinha Burak. 

Não comem porco nem carneiro, 
mas cederam à francesinha - "nun-
ca pensei que fosse tão boa", diz 
Begüm. Na nossa mesa, encontram 
boas alternativas. "Adoramos a gas-
tronomia portuguesa", diz a jovem. 
E Burak detalha: "Há peixe e nós gos-
tamos muito de peixe". A sopa, essa. 
"é muito diferente" da que conhe-
cem em Istambul. "Vocês usam os 
vegetais sem os passar, nós fazemos 
creme. Não encontramos é sopas 
muito variadas". O trânsito também: 
"O Porto é muito mais calmo, não se 
compara". 

Os dois bolseiros turcos partem 
em julho, mas até lá querem ir a 
pelo menos um festival de verão e 
viver o S. João de que tanto ouvem 
falar. "Dizem-nos que as pessoas 
batem com um martelo nas cabe-
ças dos outros", refere Burak. 
ANA ISABEL PEREIRA 

Acolhimento 

Mestrado em Cantão 
• O mestrado em Ensino do Português 

como Língua Estrangeira vai ser 
lecionado na Universidade de Cantão a 

partir de outubro, por professores de 
Coimbra e do Instituto Politécnico de 
Macau. Os alunos farão a tese em 
Portugal. "0 acordo é rentável e espera-
-se que tenha um efeito multiplicador", 
afirma Joaquim Ramos de Carvalho. A 
procura por cursos de Português é 
exponencial. Neste momento, há 30 
licenciaturas e a maioria tem como 
requisito passagem por Portugal para os 
alunos aperfeiçoarem a língua. 

Vagas mais cedo 
e- Porto, Minho, Aveiro, Coimbra e Lisboa 
concordam: o despacho de fixação de 

vagas, publicado entre abril e maio, deve 
ser publicado mais cedo. O hemisfério 
sul tem um calendário escolar diferente 
e, para os alunos estrangeiros, saberem 
das vagas quatro meses antes do 
arranque do ano pode ser fator de 
afastamento. 

Ano zero em Aveiro 
• Foi uma medida especialmente cria-

da para os estudantes estrangeiros: um 
ano zero, "pré-UA". Formações modu-

lares de acordo com os perfis dos alu-
nos para colmatar dificuldades no Por-
tuguês ou disparidades entre sistemas 

de ensino. 

Minho faz provas 
• "O multiculturalismo não é novidade 
para a Universidade do Minho, mas ti-
vemos de aprovar medidas para ace-
lerar processos de adaptação", explica 

Carla Martins. A U.Minho tem um bal-
cão de atendimento para o estudante 
internacional e programas de acolhi-
mento que começam uma semana 
antes do arranque do ano. Os alunos 
fazem uma prova de Português e, em 
caso de dificuldades, frequentam cur-
sos intensivos. 

Feiras e "roadshows" 
e A Universidade de Lisboa oferece 
cursos Integralmente em Inglês. Em 
Economia ou Gestão, há turmas em 
Português e em Inglês. Tal como as 
restantes, a UL participa em feiras e 
"roadshows" Internacionais. São feitas 
visitas a escolas: No Brasil, onde vão 
pelo menos três vezes por ano, são 
promovidos "dias abertos" nos consu-
lados de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Nos EUA, a Fundação Luso-Americana 
para o Desenvolvimento representa a 
universidade numa feira anual. 

COIMBRA  Eduardo e Gilvardo che-
garam do Brasil em 2013. Débora só 
está em Coimbra há oito meses. 
Mas os três concordam que encon-
traram na cidade um sossego que 
dificilmente teriam no seu país. O 
prestigio da Universidade de Coim-
bra no Brasil pesou para os três jo-
vens virem estudar para a cidade. 

"Quando li a obra do Eça de 
Queiroz, tornou-se um sonho vir 
estudar para Coimbra. Em 2013, 
concretizou-se", conta ao IN 
Eduardo Monteiro, estudante do 
terceiro ano de Direito. Gilvardo Fi-
lho, estudante do mestrado-de 
Ciências Criminais, destaca a pro-
jeção que a instituição tem no Bra-
sil, o que pesou na sua escolha. 

Ao chegar a Coimbra, os frês es-
tudantes depararam-se ainda com 
outra realidade: a calma. "Vim de 
São Paulo. Coimbra é do tamanho 
do meu bairro", brinca Débora 
Mascarenhas, que estuda no mes-
trado de Marketing da Faculdade 
de Economia, depois de se ter li-
cenciado em Design no Brasil. 
Eduardo e Gilvardo concordam, 
lembrando que podem ir à  

teca de noite e sair descansados, 
sentindo-se em segurança. "Tudo 
fica perto aqui também", completa 
Débora. 

Porta aberta para a Europa 
Coimbra tem a maior comunidade 
de estudantes e investigadores bra-
sileiros fora do país. Segundo dados 
da Universidade de Coimbra, são 
2123 os que frequentam a institui-
ção. "Nunca conheci tantos brasi-
leiros como em Coimbra. Aqui sin-
to-me em casa", brinca Eduardo 
Monteiro, completando que, no 
Brasil, dificilmente conheceria Dé-
bora e Gilvardo. Eduardo é de Fran-
ca, no interior de São Paulo, a cer-
ca de 400 quilómetros do centro, 
de onde é Débora, e a quase três mil 
de João Pessoa, cidade de onde é 
natural Gilvardo. 

O futuro dos três estudantes de-
verá passar pela Europa, mas não 
necessariamente por Portugal. 
"Coimbra é uma porta de entrada", 
entende Eduardo que, no próximo 
ano. irá estudar para Bolonha, num 
programa de mobilidade. 
JOÃO PEDRO CAMPOS 
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