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 Universidade de Lisboa quer reforçar o seu contigente internacional de alunos. A Universidade de
Lisboa participa a partir de quarta-feira em ações de promoção junto de estudantes no Rio de Janeiro
e em São Paulo, para reforçar o seu contingente internacional de alunos. Em declarações à Lusa, o
vice-reitor da universidade portuguesa, Luís Ferreira, explicou que são brasileiros 25 por cento dos
alunos estrangeiros na instituição. "Para a nossa universidade, ter alunos de todo o mundo é muito
importante. Gostaríamos de reforçar o contingente internacional, e também o do Brasil", disse Luís
Ferreira, salientando que os alunos estrangeiros correspondem já a 10 por cento do total de
estudantes.
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 São Paulo, 25 mar (Lusa) - A Universidade de Lisboa participa a partir de hoje em ações de promoção
junto de estudantes no Rio de Janeiro e em São Paulo, para reforçar o seu contingente internacional
de alunos.
 
 Em declarações à Lusa, o vice-reitor da universidade portuguesa, Luís Ferreira, explicou que são
brasileiros 25 por cento dos alunos estrangeiros na instituição.
 
 "Para a nossa universidade, ter alunos de todo o mundo é muito importante. Gostaríamos de reforçar
o contingente internacional, e também o do Brasil", disse Luís Ferreira, salientando que os alunos
estrangeiros correspondem já a 10 por cento do total de estudantes.
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 A Universidade de Lisboa participa a partir de hoje em ações de promoção junto de estudantes no Rio
de Janeiro e em São Paulo, para reforçar o seu contingente internacional de alunos.
 
 Em declarações à Lusa, o vice-reitor da universidade portuguesa, Luís Ferreira, explicou que são
brasileiros 25 por cento dos alunos estrangeiros na instituição.
 
 "Para a nossa universidade, ter alunos de todo o mundo é muito importante. Gostaríamos de reforçar
o contingente internacional, e também o do Brasil", disse Luís Ferreira, salientando que os alunos
estrangeiros correspondem já a 10 por cento do total de estudantes.
 
 Segundo o vice-reitor, os alunos brasileiros chegam a Lisboa "bem preparados do ensino secundário"
e possuem uma vantagem em relação aos outros estrangeiros: a capacidade de se adaptar à cidade.
 
 "Os brasileiros sentem-se em casa. Temos alunos de cem países, mas o Brasil é mais parecido, a
cultura é semelhante, e é agradável ter esses estudantes connosco", disse o responsável, justificando
assim a presença da instituição em duas feiras especializadas em educação, o Salão do Estudante do
Rio de Janeiro (hoje) e o Salão do Universitário de São Paulo (sábado e domingo).
 
 Os estudantes brasileiros que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem
disputar uma vaga na Universidade de Lisboa. Além da captação de novos alunos, a participação da
universidade nos eventos brasileiros tem o objetivo de reforçar parcerias com instituições públicas
locais, segundo Luis Ferreira, que pretende participar no salão em São Paulo.
 
 A "nossa relação com as universidades brasileiras tem dezenas de anos em alguns casos, com
parcerias sobretudo na área da investigação e gostaríamos muito de reforçá-las. Estamos a crescer e a
apostar na internacionalização", afirmou o vice-reitor.
 
 As parcerias entre instituições também englobam o intercâmbio de alunos, mas em menor quantidade
que as colaborações na área da investigação.
 
 Luis Ferreira afirmou também que há novos projetos de financiamento na União Europeia que
permitem parcerias com o Brasil em diversos cursos, como as engenharias e a tecnologia da
informação.
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São Paulo, 25 mar (Lusa) - A Universidade de Lisboa participa a partir de hoje em ações de promoção
junto de estudantes no Rio de Janeiro e em São Paulo, para reforçar o seu contingente internacional
de alunos.
 
 Em declarações à Lusa, o vice-reitor da universidade portuguesa, Luís Ferreira, explicou que são
brasileiros 25 por cento dos alunos estrangeiros na instituição.
 
 "Para a nossa universidade, ter alunos de todo o mundo é muito importante. Gostaríamos de reforçar
o contingente internacional, e também o do Brasil", disse Luís Ferreira, salientando que os alunos
estrangeiros correspondem já a 10 por cento do total de estudantes.
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 A Universidade de Lisboa participa a partir de hoje em ações de promoção junto de estudantes no Rio
de Janeiro e em São Paulo, para reforçar o seu contingente internacional de alunos.
 
 Em declarações à Lusa, o vice-reitor da universidade portuguesa, Luís Ferreira, explicou que são
brasileiros 25 por cento dos alunos estrangeiros na instituição.
 
 "Para a nossa universidade, ter alunos de todo o mundo é muito importante. Gostaríamos de reforçar
o contingente internacional, e também o do Brasil", disse Luís Ferreira, salientando que os alunos
estrangeiros correspondem já a 10 por cento do total de estudantes.
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São Paulo, 25 mar (Lusa) - A Universidade de Lisboa participa a partir de hoje em ações de promoção
junto de estudantes no Rio de Janeiro e em São Paulo, para reforçar o seu contingente internacional
de alunos.
 
 Em declarações à Lusa, o vice-reitor da universidade portuguesa, Luís Ferreira, explicou que são
brasileiros 25 por cento dos alunos estrangeiros na instituição.
 
 "Para a nossa universidade, ter alunos de todo o mundo é muito importante. Gostaríamos de reforçar
o contingente internacional, e também o do Brasil", disse Luís Ferreira, salientando que os alunos
estrangeiros correspondem já a 10 por cento do total de estudantes.
 
 Segundo o vice-reitor, os alunos brasileiros chegam a Lisboa "bem preparados do ensino secundário"
e possuem uma vantagem em relação aos outros estrangeiros: a capacidade de se adaptar à cidade.
 
 "Os brasileiros sentem-se em casa. Temos alunos de cem países, mas o Brasil é mais parecido, a
cultura é semelhante, e é agradável ter esses estudantes connosco", disse o responsável, justificando
assim a presença da instituição em duas feiras especializadas em educação, o Salão do Estudante do
Rio de Janeiro (hoje) e o Salão do Universitário de São Paulo (sábado e domingo).
 
 Os estudantes brasileiros que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem
disputar uma vaga na Universidade de Lisboa. Além da captação de novos alunos, a participação da
universidade nos eventos brasileiros tem o objetivo de reforçar parcerias com instituições públicas
locais, segundo Luis Ferreira, que pretende participar no salão em São Paulo.
 
 A "nossa relação com as universidades brasileiras tem dezenas de anos em alguns casos, com
parcerias sobretudo na área da investigação e gostaríamos muito de reforçá-las. Estamos a crescer e a
apostar na internacionalização", afirmou o vice-reitor.
 
 As parcerias entre instituições também englobam o intercâmbio de alunos, mas em menor quantidade
que as colaborações na área da investigação.
 
 Luis Ferreira afirmou também que há novos projetos de financiamento na União Europeia que
permitem parcerias com o Brasil em diversos cursos, como as engenharias e a tecnologia da
informação.
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