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Exigência, qualidade formação 

 

    

Experiências. É o quarto país com mais portugueses a frequentar um 
ciclo de estudos. Trabalho nas universidades paga propinas milionárias 

Num ano, 915 
portugueses foram 
estudar para os EUA 
com ajuda de bolsas 

ANA BELA FERREIRA 

Patrícia Alexandre passou os últi-
mos cinco anos em Madison, Wis-
consin, nos EUA, a estudar incên-
dios florestais. O doutoramento 
que defendeu em novembro foi 
conseguido através de uma bolsa 
Fulbright, quando Patrícia ainda 
não sabia muito bem qual o próxi-
mo passo na sua carreira. Agora, 
prestes a voltar a Lisboa, o que vai 
acontecer em abril, considera que 
foi um período muito exigente mas 
que a tomou "mais forte e segura". 

A doutorada de 36 anos chegou 
aos EUA em 2010 e desde então o 
número de portugueses que esco-
lhem este país para fazer licenciatu-
ra, mestrado ou doutoramento não 
tem parado de crescer. Em 2014-
-2015, foram 915 estudantes, o que 
representou um "aumento de 4,3% 
em relação ao ano anterior", refere a 
diretora executiva da Comissão Ful-
bright Portugal, que coordena os 
programas de estudo com os EUA, 
Otília Macedo Reis. Estes números 
fazem dos EUA o quarto país "com o 
maior número estudantes portu-
gueses quando se tratada frequên-
cia de um ciclo de estudos comple-
to" e o "primeiro país não europeu 
com mais estudantes portugueses", 
acrescenta a responsável. 

Muito graças às ofertas variadas 
de bolsas de estudo que ajudam a 
suportar os custos de um dos mais 
caros sistemas de ensino do mundo. 
Só um semestre pode custar deze-
nas de milhar de euros. 

O que têm os EUA? 
.(3s jovens que, no ano letivo ante-
rior, saíram de Portugal e atraves-
saram o Atlântico foram, na sua 
maioria (45%), fazer licenciatura. 
Os mestrandos e doutorandos re-
presentavam então 36% dos portu-
gueses a estudar nos EUA. Os res-
tantes estavam a frequentar cursos 
de curta duração, como cursos de 
inglês ou estágios, por exemplo. 

Estes estudantes vão à procura 
não só da "mais-valia da experiên-
cia de se estudar fora" e depois da 
"qualidade da experiência acadé-
mica" que as universidades norte-
-americanas proporcionam, através 
de um "ensino de teor mais prático 
que fomenta uma atitude proativa", 
defende Otília Macedo Reis. 

No caso de Patrícia Alexandre a 
escolha pelos EUA não foi óbvia. 
A engenheira florestal sabia que 
queria fazer algo no estrangeiro. 
Depois de ter ganho uma bolsa da 
Gulbenkian para ir até Itália por 
dois meses, após o mestrado, Patrí-
cia queria continuar a experiência 
lá fora. "Na altura existiam outras 
possibilidades, com outros colabo-
radores, como por exemplo Alema-
nha e Austrália", mas o professor do 

Bolsa da Fulbright para 
o 1.Q ano de mestrado e 

doutoramento é de 25 mil 
dólares (23 mil euros) 

Instituto Superior de Agronomia 
que liderava o laboratório onde era 
bolseira sugeriu-lhe que se infor-
masse sobre as bolsas Fulbright. 
O professor José Pereira foi ele pró-
prio um fulbrigh terhá 30 anos, con-
ta Patricia. A jovem candidatou-se 
numa altura em que nunca lhe ti-
nha passado pela cabeça ir estudar 
para os Estados Unidos. "Para ser 
sincera, não tinha muita noção do 
que é que a Fulbright representava 
ao certo. Toda a gente à minha vol-
ta me dizia que era extremamente 
difícil de obter e para eu não ter 
grandes expectativas." 

Depois de um processo dificil de 
seleção, acabou por ser aceite em 
três das cinco universidades a que 
se candidatou. Escolheu Madison 
depois de se aconselhar com o pro-
fessor José Pereira e um amigo 
americano. O resto foi conseguido  

com o apoio da Fulbright: "Apoio 
emocional, burocrático e financei-
ro são sem dúvida os fatores mais 
importantes. Não quero imaginar 
como é tentar candidatar-me a um 
doutoramento sem ter ajuda. O sis-
tema americano é diferente do 
nosso e cada universidade tem os 
seus requisitos e processos pró-
prios e independentes. Tentar fazer 
isso tudo sozinha teria sido extre-
mamente difícil", conta nas res-
postas que enviou por e-mail. 

Financiar um dos mais caros 
Para Patrícia uma das primeiras 
preocupações foi como ia enfren-
tar os custos de um doutoramen-
to em terras do Tio Sam. "Cada 
universidade faz uma oferta, que 
normalmente consiste num paco-
te que inclui propinas, seguro de 
saúde e uma mensalidade." Com 
base nesta oferta, a "Fulbright Por-
tugal faz as contas e vê quanto é 
que a universidade que nós esco-
lhemos nos dá para o primeiro 
ano e de quanto é que nós precisa-
mos", explica. 

Patrícia deu aulas como profes-
sora assistente, a bolsa que lhe per-
mitiu dividir os custos com a Ful-
bright. Da comissão conseguiu 25 
mil dólares (23 mil euros) -"que 
cobre as propinas de um semestre 
e meio aqui" -, limite para o pri-
meiro ano de estudos num progra-
ma de mestrado e doutoramento. 
No segundo e no terceiro ano (este 
último exclusivo para doutora-
mento) há a possibilidade de fi-
nanciamento adicional que não 
pode ultrapassar os seis mil dóla-
res, explica a página da Fulbright 
Portugal. 

Otília Macedo Reis acrescenta 
que "existem programas com os 
mais variados tipos de ajuda finan-
ceira disponibilizada a estudantes 
com perfis diversos". O que faz que 
um grau possa custar"muitos mi-
lhares de dólares a custo zero". En-
tre as hipóteses de financiamento 
estão bolsas de mérito para os me- 

lhores alunos do secundário ou bol-
sas para desportistas (para as licen-
ciaturas). Nos programas de douto-
ramento ou mestrado as opções 
passam por dar aulas como assis-
tentes, que "podem cobrir grande 
parte ou mesmo a totalidade dos 
custos daestada", aponta a diretora 
executiva da Fulbright Portugal. 

Ciências, Direito ou Ciência Política 
As áreas que os portugueses procu-
ram nos EUA são muito variadas. 
Tanto o programa Education USA 
- que promove as instituições de 
ensino superior norte-americanas 
no estrangeiro-como a Fulbright 
não têm áreas restritas de vagas e 
ofertas de bolsas. Tudo depende da 
candidatura dos interessados. 

Assim, nos últimos anos tem-se 
verificado, nas bolsas Fulbright, 
uma "procura variada de ano para 
ano". Onde se destacam áreas co-
mo Saúde Pública, Ciências Bioló-
gicas, Ciências Médicas, Engenha-
ria, Direito, Química, Matemática 
ou Ciência Política. Mas também 
áreas menos tradicionais como Li-
teratura ou Artes. 

Patrícia Alexandre acaba o dou-
toramento surpreendida com o 
prestígio que a Fulbright tem nos 
Estados Unidos e a facilidade com 
que lhe abriu portas por lá. Elogia 
também a maior proximidade dos 
professores. 

13N rápido 
Alunos podem candidatar-
-se a bolsas de mérito para 
ajudar a pagar as propinas 
elevadas nos EUA. 

No ano letivo passado, 
45% dos portugueses que 
estudavam nos EUA estavam 
a fazer uma licenciatura. 

Cada curso e cada 
universidade têm um 
programa que apresentam 
aos alunos candidatos. 

No ano 2014-2015, o 
número de alunos nos EUA 
com bolsa aumentou 4,3% 
relativamente a 2014 -2013. 
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Que tipo de bolsas são oferecidas 
a quem quer estudar nos EUA? 
A Comissão Fulbright, criada pelo 
governo português e o governo dos 
EUA, administra em Portugal o 
Programa Fulbright de intercâm-
bio educacional e atribui os se-
guintes tipos de bolsas para cida-
dãos portugueses: bolsas para es-
tudantes (pós-licenciatura) — para 
mestrado, para doutoramento e 
para completar projetos de inves-
tigação — e bolsas para professores 
e/ou investigadores com doutora-
mento, para lecionar ou conduzir 
investigação nos EUA. 
Qual é o perfil do estudante por-
tuguês com um bolsa Fulbright? 
Além da qualidade e da oportuni-
dade dos projetos apresentados, os 
participantes no Programa Ful-
bright são selecionados com base 
no seu mérito e no desempenho  

académico, na sua capacidade de 
liderança, no dinamismo e na fle-
xibilidade que lhes permitam en-
volver-se ativamente na vida local 
enquanto completam os seus pro-
gramas de estudo ou de investiga-
ção, agindo como embaixadores 
culturais do seu próprio país. 
Quantos portugueses integram 
a rede Fulbright? Quantos estão 
neste ano a fazer estudos nos EUA? 
A nível mundial, o Programa Ful-
bright apoiou mais de 360 mil bol-
seiros desde 1946. Em Portugal, 
desde a criação da Comissão Ful-
bright foram já atribuídas mais de 
2200 bolsas, a portugueses e ame-
ricanos. Neste ano académico es-
tão nos EUA 40 fulbrighters portu-
gueses, espalhados por diversos 
estados norte-americanos, assim 
distribuídos: quatro bolseiros de 
mestrado, 19 de doutoramento, II 

O regresso 
obrigatório 

REGRAS Patrícia Alexandre 
defendeu o doutoramento em 
novembro. Manda a tradição 
do laboratório que se mascare 
o recém-doutorado com 
temas alusivos idese e aos 
seus hobbles. No caso de 
Patrícia são os incêndios flo-
restais e a escalada. Depois 
são levados no trono até ao 
bar mais próximo (como mos-
tra a fotografia). Em cinco 
anos, Patrícia divorciou-se e 
arranjou novo namorado, o • 
norte-americano Aaron, com 
quem está há três. Mas em 
abril tem de regressar a 
Portugal. A regra da Fulbright 
é clara: tem de voltar depois 
de acabar os estudos por, pelo 
menos, dois anos, já que o ob-
jetivo do programa é a troca 
de conhecimento. Uma regra 
que Patrícia gostava agora de 
poder evitar. Mas por cá tem à 
sua espera um pós-doc, apro-
vado pela FCT, que adapta a 
Portugal o seu trabalho sobre 
os incêndios e a interface 
rural urbana que realizou nos 
EUA. Do outro lado do mundo, 
traz a certeza de ser capaz de 
tudo. "Mesmo quando não 
sei fazer algo, sei que posso 
aplicar-me, aprender e fazer. 
E isso não tem preço." 

de investigação pré-doutoramen-
to e seis de pós-doutoramento 
(professores e investigadores). 
Existem muitos americanos 
interessados em estudar 
em Portugal? 
Muitos americanos encaram já 
Portugal como país de destino 
para a realização de estudos e in-
vestigação e isso é visível no inte-
resse crescente dos candidatos 
americanos às bolsas da Comissão 
Fulbright. De uma forma geral, 
tem sido muito significativo o au-
mento do número de estudantes 
americanos em Portugal verifica-
do recentemente. De 197 em 2012-
-2013 o número subiu para 319 em 
2013-2014, representando um au-
mento de mais de 60% e reverten-
do urna tendência de queda que ti-
nha vindo a notar-se em anos an-
teriores. 

O QUE É 
O programa Fulbright? 

> O Programa Fulbright foi cria-
do por proposta do senador 
J. William Fulbright no pós-
-Segunda Guerra Mundial para 
estabelecer um programa de 
intercâmbio cultural e educa-
cional para estudantes e pro-
fessores que promovesse a 
paz e combatesse os antago-
nismos decorrentes das dife-
renças culturais entre os paí-
ses. A legislação que deu ori-
gem ao programa foi assinada 
pelo presidente Truman em 
1946, pelo que o Programa 
Fulbright comemora este ano 
os seus 70 anos de existência. 

Como é gerido 
em todo mundo? 

> É administrado peto 
Departamento de Estado 
norte-americano e implemen-
tado sob a orientação 
e a supervisão do J. William 
Fulbright Foreign Scholarship 
Board, composto por 12 mem-
bros ligados aos meios acadé-
micos e culturais, nomeados 
pelo presidente dos Estados 
Unidos da América. 
O programa é administrado 
através de comissões binacio-
nais e fundações em 49 países 
e as embaixadas americanas 
em todo o mundo, num total 
de mais de 160 países. 
Em Portugal, a comissão foi 
criada em 1960. 

Qual a missão da 
Fulbright Portugal? 

>A comissão tem a incumbên-
cia de promover o entendimen-
to entre Portugal e os EUA atra-
vés da sua tripla missão nas 
áreas da educação e da ciência. 
Com  oferta de intercâmbio de 
professores, investigadores e 
estudantes; disponibilização de 
orientação e informação de 
qualidade sobre os sistemas de 
ensino dos dois países; e organi-
zação de iniciativas de partilha 
de conhecimento. 

> Que apoio 
dá aos alunos? 

>Além do apoio financeiro, 
cujo montante varia consoan-
te o tipo de bolsa e a duração 
da estada nos EUA, existe 
um conjunto de benefícios 
atribuídos a todos os bolseiros 
Fulbright, nomeadamente 
seguro de saúde, acompanha-
mento durante a estada, emis-
são dos documentos para 
o visto e isenção do seu paga-
mento. 

Feira das 
universidades 
americanas 
oferece viagem 

LISBOA Futurália vai acolher 
a 19 de março a terceira feira 
das universidades norte-
-americanas. Viagem a 
Boston vai ser sorteada 

Onze universidades norte-arheri-
canas vêm a Lisboa dar a conhecer 
os seus cursos e as condições de 
acesso. Vão estar na Futurália, no 
dia 19 de março, integradas na fei-
ra das universidades norte-ameri-
canas em Lisboa. Oferta de uma 
viagem a Boston é um dos prémios 
para atrair interessados em estu-
dar nos EUA à terceira edição des-
ta feira, que vai decorrer na FIL, 
Parque das Nações, entre as 15.00 
e as 18.00. 

No ano passado, mais de 300 es-
tudantes passaram pelo pavilhão 
da Education USA, nas três horas 
que o evento durou. Consideran-
do que as anteriores edições fo-
ram bem-sucedidas, Otília Mace-
do Reis, a coordenadora do pro-
grama, refere que "o objetivo da 
feira mantém-se". Ou seja, "dar a 
oportunidade aos estudantes por-
tugueses interessados em estudar 
nos EUA de falar diretamente com 
representantes das universidades 
norte-americanas e conhecê-las 
melhor". 

Presentes neste ano vão estar a 
Diablo Valley College, a Embry-
-Riddle Aeronautical University, a 
Full Sail University, a Hult Interna-
tional Business School, a Lewis-
-Clark State College, a Minerva 
Schools at KGI, a NewYork Univer-
sityTandon School of Engineering, 
a Saint Louis University, a San José 
State University, a Shoreline Com-
munityCollege e a University ofCa-
lifornia. Um lote que cumpre o pro-
pósito de ter uma "oferta letiva su-
ficientemente abrangente para 
atrair estudantes interessados em 
licenciaturas, mestrados e douto-
ramentos, mas também em cursos 
de inglês ou programas de gap year, 
como é o caso neste ano". 

Os visitantes vão ter•acesso a 
ofertas de "programas desde a ae-
ronáutica aos MBA, da escrita cria-
tiva à biologia ou às engenharias, 
passando pelas artes digitais ou 
programas de cibersegurança. 
O dificil será escolher!", garante Otí-
lia Macedo Reis. 

A oferta variada e o facto de, por 
norma, os alunos já terem uma 
ideia do que querem saber junto 
das instituições presentes são os in- 
gredientes que levam a diretora 
executiva da Fulbright a considerar 
que esta edição da feira tem tudo 
para "ser produtiva para todos". 

ENTREVISTA: °TÍLIA MACEDO REIS 
Diretora executiva da Comissão Fulbright Portugal 

A responsável acredita que os jovens fulbrighters conseguem envolver-se na comunidade 
local e agir como embaixadores de Portugal. Fizeram o caminho inverso 197 americanos 

"Os bolseiros são selecionados com base 
no seu mérito e no desempenho académico" 
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Há cada vez mais 
portugueses a estudar 
nas universidades 
americanas 
Bolsas. Em 2015, o número de estudantes portugueses a estudar em univer-
sidades nos Estados Unidos aumentou 4,3% apesar das propinas milionárias 

Tirar um curso numa universidade 
americana é o sonho de muitos estu-
dantes portugueses. No ano passado, 
foram 915 os que fi7Pram as malas à 
procura de uma licenciatura, de um 
mestrado ou de um doutoramento. 

As áreas mais procuradas são as de 
Medicina, Direito, Engenharias ou 
Artes. Num semestre, as propinas 
podem custar mais de 20 mil euros. 
As bolsas atribuídas nem sempre co-
brem as despesas e por isso a maioria  

dos estudantes portugueses têm de 
trabalhar nas próprias universidades 
para ajudar a compor o orçamento. 
Em março, as faculdades americanas 
vão estar em Lisboa para captar no-
VOS alunos. OH+ PÁGS. 4 E 5 


