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Estrangeiros por aqui?!
Alunos de outros países procuram melhores oportunidades de formação no Brasil
Fotos: Gabriela Pimentel

João, Gilberto, Yellen, Geraldino, Janeth, alunos estrangeiros

O Instituto Porto Alegre
(IPA) tem, atualmente, em funcionamento, um projeto de bolsas internacionais para alunos
estrangeiros de língua portuguesa. No momento, 42 alunos vindos de Angola, Moçambique,
Timor Leste e Portugal estudam

na instituição, recebendo alojamento, alimentação e bolsas de
estudo.
Em 2004, a Rede Metodista
de Educação IPA abriu vagas
para estrangeiros. Segundo o
professor Miguel Negro, coordenador de bolsas internacionais, o

Você sabia que...
Em ANGOLA, admira-se mui-

to o Ronaldinho Gaúcho por seus
dribles, sua simpatia e sua humildade.
Os estrangeiros gostam muito
das novelas brasileiras.
A moda brasileira faz sucesso
lá,como os penteados e as roupas.

 No TIMOR LESTE, os ídolos

brasileiros são os Ronaldos.
Além do Português, eles falam o
Tétum.
O hino nacional do Timor tem o
título de ‘pátria’.
No 20 de maio, é comemorada a
Independência do Timor.
A música tradicional do Timor é
o Tebe Tebe, que tem os ritmos
parecidos com o samba. Os instrumentos são feitos com pele de

objetivo da instituição é estender
a mão para os países mais necessitados que o Brasil, em fase de
desenvolvimento econômico
mais atrasado, período de guerra
ou em convulsão social. Miguel
também ressalta que o IPA começou a conversar com parceiros no
exterior e viu que poderia oferecer alojamento e alimentação aos
estudantes, se o grupo não fosse
muito grande. Até o final do ano,
a previsão é de ter 64 estudantes:
“Não é um grupo muito grande
em relação aos nove mil alunos
que o IPA já possui”, diz o coordenador.
“Quanto ao IPA , essa globalização do ensino faz parte do
projeto de universidade, pois se
não for universal, não é universidade” afirma Miguel. Expandir
bolsas para outros países seria
um projeto futuro já que o Campus Dona Leonor não oferece
espaço suficiente para mais alunos. O intercâmbio de alunos
que não falam língua portuguesa

está praticamente descartado:
“Se tiver pessoas que não falam a
língua portuguesa fica bem difícil, pois teríamos que abrir também um curso de português para
estrangeiros”.
O IPA tem como o convênio
o Instituto de Religião de
Moçambique, a Federação das
Igrejas Protestantes do Timor
Leste, a Igreja Metodista Unida
e Igreja Anglicana, ambas de
Angola. Para o futuro, a Instituição tentará expandir suas bolsas
de estudos , acrescentando novos
cursos.

O coordenador Miguel Negro

De onde eles vêm...

animal.
 Em PORTUGAL, o tipo de
música predominantes é o Rock
and Roll. A banda Xutos & Pontapés é um grande sucesso no país
desde os anos 80.
O ensino fundamental vai até a
9ª série.

 A Angola possui cerca de
12.600.000 habitantes.
 Sua capital é Luanda.
 A língua oficial de Angola é o
português, porém suas línguas
nacionais são a Umbundu, Kimbundu, Kikongo, Fiote, Cokwe,
Niganguela, Nianeka, Kwanyana.
O Brasil foi o primeiro país a
MOÇAMBIQUE é conheci- reconhecer oficialmente a indedo pelos seus artistas plásticos.
pendência de Angola, justamente
A cultura musical é muito forte. em 11 de novembro de 1975, data
Eles cultuam muito a mulher, de sua proclamação.
tanto que no dia 7 de abril é o dia O Museu da Escravatura em
da mulher moçambicana.
Angola retrata a relação entre
Angola e Brasil.
Portugal possui cerca de
9,9 milhões de habitantes.
Sua capital é Lisboa.
 Sua localização fica a sudoeste
da Europa.

 Suas principais cidades são
Lisboa,Porto,Vila Nova de Gaia e
Amadora.
Moçambique possui cerca de 19.420.036 habitantes.
 Sua capital é Cidade de Maputo.
Moçambique está localizado na
costa oriental da África Austral.
Em Moçambique a expectativa
de vida é de 35 a 46 anos.
 O Timor Leste possui
cerca de 750 mil habitantes.
Sua capital é Dili.
Está localizado no Sudeste da
Ásia.
No Timor Leste a expectativa
de vida é de 64 a 85 anos.

O que estudantes estrangeiros dizem!

João Peixe,
Portugal, 21 anos

Gilberto Silveira,
Timor Leste, 20 anos

Yellen Khan,
Moçambique, 16 anos

Geraldino Silva,
Angola, 23 anos

“Não senti diferença no
ensino, me adaptei facilmente.
Pretendo continuar no Brasil
até terminar meu curso. Volto
uma vez por ano para a casa,
sinto muita saudade principalmente nas datas comemorativas e nos finais de semestre, os
períodos mais tensos. Mas é
preciso ter força de vontade.”

“Senti muita diferença de
ensino, acredito que aqui é mais
desenvolvido do que no meu
país.Pretendo voltar para Timor
quando acabar o curso, pois é
um curso de grande expectativa
para o meu país, por não ter
uma formação específica nessa
área. Gostaria de me tornar um
bom profissional.”

“Faz pouco tempo que cheguei no Brasil e não senti diferença no ensino, mas estou
gostando, pois não está sendo
difícil a adaptação. Termino o
curso e vou embora. É regra
aqui na Instituição. Pretendo
fazer pós-graduação e mestrado, mas ainda não sei onde
vou conclui-los.”

“É muito diferente o ensino,
pois os meios de ensino aqui
são mais sofisticados em relação ao meu país. No início
estava desequilibrado, mas
agora está melhorando. Falo
com a minha família no telefone. Gostaria de terminar o curso e fazer idiomas, pretendo
estudar inglês.”

Aluno de Fisioterapia,
3º semestre.

Aluno de Adm. Hospitalar, 2º
semestre.

Aluna de Engenharia civil, 1º
semestre.

Aluno de Adm. de Negócios
Internacionais, 2º semestre.

E os brasileiros, o que pensam?

Rafael Dorfman,
19 anos

Vilmar Rosa,
52 anos

Vanilda Salles,
40 anos

Murilo Lima,
19 anos

“Não tinha conhecimento do
projeto, mas acredito que possa
haver uma troca de experiências
entre os alunos. Acho interessante a iniciativa do IPA”

“Se tivesse que dar nota, eu daria
10. É uma pena que para nós,
brasileiro,s fica difícil ir até o
país deles. Eles são muito simpáticos e só tem a acrescentar
para o crescimento do IPA.”

“Simplesmente maravilhoso
esse programa de intercâmbio.
É uma oportunidade que quase nenhuma outra faculdade
oferece.”

“Acredito que seja importante
este projeto, pois oferece oportunidades iguais a todos e também para a interação, convivência e troca de culturas.”

Aluno de Administração,
1º semestre.

Atendente do bar.
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Aluno de Turismo,
3° semestre.
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