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e Discurso 
direto 

"A aposta deve-se a varias 
razões, desde dar a conhe-
cer a universidade a di-
vulgar as ciências, já que 
permite aos mais jovens 
virem ver como traba- 
lham os cientistas" 
José Fernando Mendes 
Vice-reitor da U. Aveiro 

"Lonnecer pela expe-
riência é muito dife-
rente de ler uma bro-
chura ou ir a feira 
como a Futurália. Os 
cursos permitem dissi-
par dúvidas" 
Clara Almeida Santos 
Vice-reitora da U. Coimbra 

Nacional 

 

  

    

► Há cada vez mais famílias que 
aproveitam o mês de julho para 
enviar os filhos, a partir dos 11 
anos, para a universidade. Os 
programas de verão para os alu-
nos do Básico esgotam em escas-
sos minutos, após a abertura on-
Une das inscrições. A procura dos 
pais chega a começar em janeiro.,-, 
E há cada vez mais alunos estran-
geiros, especialmente filhos de 
lusodescendentes, a inscreve-
rem-se nas opções que incluem 
alojamento. 

A Universidade do Porto k a 
-que oferece maior oferta: mais de 
170 atividades entre as oficinas 
para os mais novos e as escolas 
para os mais velhos. As seis mil 
vagas esgotaram "praticamente" 
nos primeiros dias e havia "mil em 
lista de espera", revelou ao IN um 
dos coordenadores do programa, 
Vítor Silva. Nas restantes univer-
sidades, o cenário é idêntico. 

Em Aveiro, por exemplo, este 
ano, foi preciso selecionar os alu-
nos pelas médias escolares - à se-
melhança da maioria das institui-
ções - devido ao excesso de can-
didatos para os 32 programas. "1-lá 
cursos que esgotam em minutos. 
Os pais esperam pela meia-noite 
para começar, de imediato, a fazer 
as inscrições online. De manhã, já  

não há vagas", explica o vice-rei-
tor José Fernando Mendes. 

Do Brasil, Luxemburgo e EUA 
Na Universidade de Lisboa (UL), 
as 1200 vagas disponíveis também 
foram rapidamente ocupadas. A 
diferença da UL para o Porto, 
Aveiro ou Coimbra é não oferecer 
modalidades com alojamento e, 
por isso, é a única das quatro sem 
alunos oriundos das ilhas ou do 
estrangeiro - Brasil, Luxemburgo, 
Bélgica, Espanha, Estados Unidos 
são alguns dos países de origem. 

A Universidade de Coimbra re-
gistou, nas primeiras semanas, 
inscrição de 14 alunos estrangei-
ros. Não sendo números expressi-
vos, a procura tem crescido nos 
últimos anos, admite a vice-reito-
ra Clara Almeida Santos. Lusodes-
cendentes que aproveitam as fé-
rias para conhecer o sistema de 
ensino português são a maioria, 
mas Coimbra, explica, é também 
procurada por brasileiros, devido 

Lusodescendentes 
aproveitam cursos 
de verão para 
conhecer sistema 
de ensino português 

a protocolos, e até por macaenses 
(25 no ano passado). E a globaliza-
ção e a consequente internaciona-
lização das instituições a funcio-
nar. O Porto, por exemplo, tem um 
intercâmbio para os programas de 
verão com a Universidade de San-
tiago de Compostela. 

Os cursos ligados às áreas de 
saúde, engenharias e tecnologias 
são os mais procurados. Os pro-
gramas são planeados para uma 
semana. Há universidades que 
apostam na multidisciplinaridade 
para os mais novos ou em dias em 
que os alunos podem escolher ou-
tros planos, atividades desporti-
vas ou culturais. Há alunos que 
voltam para cursos diferentes e os 
que vão dando lugar aos irmãos 
mais novos. 

"Estes cursos também servem 
para eles desmistificarem ideias 
preconcebidas de alguns cursos, 
descobrirem vocações e perce-
berem como as instituições e la-
boratórios funcionam", defende o 
vice-reitor da Universidade de 
Lisboa, João Barreiros. 

As universidades apostam 
cada vez mais nestes programas 
- divulgar a oferta, prestar servi-
ço público, fazer orientação vo-
cacional e captar futuros estu-
dantes são algumas das razões. 
Cerca de um quinto dos estudan-
tes de Coimbra frequentaram lá 
cursos de verão. • 

Universidades propõem grande diversidade de temas e atividades nos cursos de 
verão, que podem ser frequentados por alunos desde o S.' ao 12.° ano 

Propinas e bolsas nas férias 
• Os cursos têm naturalmente um custo. As propinas variam de ins-
tituição para instituição. Uma semana no Porto custa 80 euros e 
com alojamento será mais 105; em Lisboa, o preço é cem euros; em 
Aveiro, são 75 mais 150 euros se for com alojamento e, em Coimbra, 
varia entre os 125 e 180 euros. Os preços incluem deslocações, visi-
tas e alimentação. Há autarquias e empresas que assinam protoco-
los com as instituições e financiam bolsas a bons alunos, abrangi-
dos pela ação social escolar, para que frequentem estes programas 
gratuitamente. É o caso de Vila Nova de Gaia que, este ano, oferece 
cursos a 220 estudantes na Universidade do Porto. A U. Porto tam-
bém tem o seu próprio sistema de bolsas para as escolas de investi-
gação destinadas a alunos do Secundário. 

1 .érhis Programas para o Ensino Básico são os primeiros a ficar sem vagas 

Instituições recebem cada vez mais inscrições de alunos estrangeiros 

Universidades 
de verão 
esgotam 
em minutos 
Alexandra Inicio 
alexandrainado@jn.pt  
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"O projeto está pensado 
a partir da ideia de ser-
viço público. Se ajudar-
mos na orientação voca-
cional e os motivarmos 
para o Ensino Superior, 
cumprimos o dever" 
Vítor Silva 
Coordenador do programa da U. Porto 

Há alunos que voltam e 
repetem. Outros que fa-
zem opções diferentes. 
Há irmãos e primos. É 
uma oferta para a socie-
dade, independente-
mente do retorno direto" 
João Carreiros 
Vice-reitor da U. Lisboa 

Cá dentro e lá fora : 
A oferta está a crescer. O leque de opções não se 
cinge ao país e, nos últimos anos, aumentou 
número de empresas e escolas que disponibilizam 
ofertas, desde cursos de verão a estágios e até for-
mações completas no estrangeiro. 

Empresas e escolas 
A EF (Education First) e a Multiway 
são dois exemplos por serem duas 
das maiores empresas a oferecer 
planos para o estrangeiro para alu-
nos do Básico ao Secundário. Mas 
também há oferta feita diretamente 
por escolas, como o Royal School of 
Languages ou o Lancaster Coilege e 
ainda por universidades, como Cam-
bridge (que no caso de menores exi-
ge um acompanhante). 

Inglaterra à Nova Zelândia 
Há destinos para todos os sonhos, 
tal e qual uma agência de viagens. 
Há cursos semanais, mas muitos va-
riam entre duas e cinco semanas. 
Espanha, Inglaterra, França ou Itália 
são apenas exemplos na Europa. 
Também há cursos disponíveis nos 
Estados Unidos, Canadá, Austrália, 
Nova Zelândia, Singapura ou Japão. 

Línguas, arte e desporto 
A maioria são cursos de línguas para 
se intensificar o treino e para alunos 
a partir dos dez anos. Além do inglês, 
há de castelhano, francês, italiano, 
alemão, chinês e até japonês. Mas à 
semelhança das universidades por-
tuguesas, os cursos promovidos por 
empresas e escolas estrangeiras 
também oferecem uma grande di-
versidade de áreas. Há programas de 
fotografia, ciências, representação, 
dança e desporto, podendo optar-se 
por uma destas áreas ou em diversi-
ficar o "horário". 

Preços e alojamentos 
Naturalmente os custos variam con-
soante o destino, duração dos cur-
sos, tipo de alojamento e atividades 
escolhidas. Alguns exemplos: um 
curso num colégio na Florida (EUA), 
pode custar entre 2900 euros por 
duas semanas a 4650 euros por 
cinco semanas, com seguro médico 
incluído, quarto duplo em dormitório 
e alimentação;  num colégio em 
Cambridge (Inglaterra), duas sema-
nas rondam os 1600 euros e quatro  

os 3200. Em Espanha, há planos de 
uma semana que rondam os 600 
euros, um curso de seis semanas 
pode atingir os 3440 euros. O aloja-
mento pode ser em dormitórios de 
colégios, residências e famílias de 
acolhimento: 

Monitores são estudantes 
Pof vezes, as universidades portu-
guesas recorrem a empresas, espe-
cialmente, para o acompanhamento 
dos alunos após o horário dos cur-
sos. Mas a maioria dos monitores 
são estudantes das instituições ou 
investigadores que se disponibilizam 
no mês de julho para esta atividade. 
Aviro, por exemplo, tem 466 moni-
tores, Coimbra tem 40 (todos recru-
tados pela Associação Académica) e 
Lisboa mais de cem. O Porto, com a 
maior oferta, tem 200 professores e 
investigadores envolvidos no progra-
ma e entre 350 e 400 monitores. 

Do árabe ao bosão de Higgs 
Os cursos percorrem as áreas cientí-
ficas e faculdades que integram as 
universidades. Mais diversificados 
para os mais novos, mais especiali-
zados para os do Secundário. Entre 
as atividades propostas para os alu-
nos do Básico por Aveiro, por exem-
plo, há horas de árabe ou chinês e de 
magia Matemática. Em Lisboa, os 
alunos podem aprender como se 
projetam carros inteligentes a video-
jogos, no Instituto Superior Técnico 
(80 vagas já esgotadas);  na UL, há 
cursos de Arte a Direito, passando 
pela Psicologia. Em Coimbra, um dos 
cursos mais procurados é o de Física 
que propõe aos alunos descobrirem 
o bosão de Higgs ou simular um sis-
tema de ondas gravitacionais. 

Escola do Mar , 
É a novidade deste ano na Universi-
dade do Porto. Em parceria com a 
Escola Naval e com a Marinha Portu-
guesa, a Escola do Mar é um progra-
ma para alunos maiores de 14 anos 
que é oferecido a bordo do navio 
Creoula. A propina neste caso é de 
225 euros. 


