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APRESENTAÇÃO 
Jhonatan Almada 

 

Este é o primeiro volume da série Cadernos “Maranhão no Ciência sem 

Fronteiras” cujo objetivo é publicizar os resultados de participação dos maranhenses 

no Programa Ciência sem Fronteiras do Governo Federal. O presente volume é 

formado por relatos de experiência submetidos e aprovados no âmbito do Edital SECTI 

Nº 3/2015, cuja publicação é realizada pela Editora “Engenho”. 

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) criou a 

Editora “Engenho” por intermédio da Portaria SECTI Nº 161/2015 com os objetivos de 

publicar o conhecimento produzido no campo da ciência, tecnologia e inovação, e áreas 

afins; oportunizar aos pesquisadores e outros produtores de conhecimento a 

publicação e divulgação de seus trabalhos; e disponibilizar espaço de socialização do 

conhecimento em áreas estratégicas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e 

inovação. 

Este volume apresenta os seguintes títulos: o relato “Avaliação do Programa 

Ciência sem Fronteiras: inovação tecnológica, ensino de qualidade em universidades 

estrangeiras e desafios propostos”, de Breno Facundes Bonfim, apresentando sua 

experiência na área de microbiologia da Universidade de Valência (Espanha); o relato 

“Contribuição do Programa Ciência sem Fronteiras ao desenvolvimento acadêmico”, 

de Francisco Douglas Castro Costa, com sua experiência na área de engenharia civil da 

Budapest University of Technology and Economics (BME); o relato “Produção de Di-

haploides no melhoramento genético do milho (Zea mays L.) sob a perspectiva do 

programa Ciência sem Fronteiras”, de Ronaldo Silva Gomes com sua experiência na 

Universidade Estadual de Iowa (Estados Unidos); o relato “No mundo dos rizobios 

espanhóis: relato de um intercâmbio”, de Bruna Fernanda Silva de Sousa com sua 

experiência na Universidad Politécnica de Madrid (Espanha); o relato “Êxito 

maranhense no País Vasco/Euskal Herriko-Espanha”, de Juliana Protácio dos Santos 

com sua experiência na área de engenharia civil na Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Hunibertsitatea; o relato “Maranhão em Budapest”, de Yuri Leandro Abas 

Frazão, apresentando sua experiência em arquitetura na Budapest University of 

Technology and Economics (BME). 
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Um desdobramento desse volume foi a realização da Mesa-Redonda 

“Maranhão no Ciência sem Fronteiras: relatos de experiência” durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia 2015 com todos esses estudantes. O objetivo foi 

estimular a participação em programas de intercâmbio e socializar a experiência, 

sobretudo os aprendizados. Uma problemática que ainda precisa ser resolvida é a 

inserção profissional desses egressos no mundo do trabalho e o aproveitamento desse 

conhecimento no âmbito das empresas.  

Uma boa leitura a todos! 
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS: 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, ENSINO DE QUALIDADE EM 

UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS E DESAFIOS PROPOSTOS 
Breno Facundes Bonfim1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ciência, palavra derivada do termo latino "scientia" 

significa conhecimento ou saber. Esta é composta de vários universos de 

conjuntos de saberes, nos quais se elaboram teorias baseadas nos próprios 

métodos científicos. É impossível não associar a ciência com a tecnologia, pois o 

desenvolvimento de um depende de outro, e vice-versa. Nesse viés, surge o 

programa Ciência sem Fronteiras, que “é um programa que busca promover a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 

mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço conjunto dos 

Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da 

Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq 

e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. ” 

(1) 

O Brasil é um país que está em uma constante busca pelo 

desenvolvimento, possui um sistema político-econômico vinculado ao 

capitalismo, ou seja, promove a apresentação de grande parte das empresas da 

iniciativa privada que possui como característica principal a busca pelo lucro 

financeiro. Buscar alternativas que tragam o desenvolvimento tecnológico-

científico do país é uma forma de no longo prazo ampliar o desenvolvimento 

do país. Portanto o programa de intercâmbio promovido pelo governo federal 

surge como uma dessas alternativas. 

                                                           
1 Graduando em Farmácia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), realizou parte da 
graduação na universidade de Valencia, Espanha. Possui vínculos em pesquisa e extensão e 
contribui com a ciência do estado do Maranhão. E-mail: brenobonfim@live.com 
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O programa conta com os seguintes objetivos: Propiciar a formação de 

recursos humanos altamente qualificados nas melhores universidades e 

instituições de pesquisa estrangeiras, com vistas a promover a 

internacionalização da ciência e da tecnologia nacional, estimulando estudos e 

pesquisas de brasileiros no exterior, inclusive com a expansão significativa do 

intercâmbio e da mobilidade de graduandos, oferecer oportunidade de estudo a 

discentes brasileiros em universidades de excelência, bem como oferecer a 

possibilidade de estágio programado de pesquisa ou inovação tecnológica com 

acompanhamento, permitir a atualização de conhecimentos em grades 

curriculares diferenciadas, possibilitando o acesso de estudantes brasileiros a 

instituições de elevado padrão de qualidade, visando complementar sua 

formação técnico-científica em áreas prioritárias e estratégicas para o 

desenvolvimento do Brasil, complementar a formação de estudantes brasileiros, 

dando-lhes a oportunidade de vivenciar experiências educacionais voltadas 

para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e inovação, 

estimular iniciativas de internacionalização das universidades brasileiras e 

possibilitar a formação com qualidade de uma força de trabalho técnico-

científica altamente especializada.(3) 

As melhores universidades dos países mais desenvolvidos do mundo 

estão inclusas no programa. Incluir o estudante brasileiro dentro das escolas 

que formaram grandes pensadores do mundo é incluir uma nova e moderna 

visão tecnológica e científica para os futuros pesquisadores e trabalhadores 

desse país, levando-se em consideração que as mesmas estão localizadas em 

grandes potências mundiais e possuem estrutura de países desenvolvidos. 

Este documento constará das experiências pessoais de um dos alunos do 

programa alocado na Universidade de Valencia, Espanha. 

 

2 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

 O processo de seleção durou aproximadamente sete meses, desde o 

processo de inscrição até o resultado final. Uma verdadeira peneira foi 
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realizada e alunos com baixo desempenho acadêmico não foram selecionados 

para o programa. Foi exigido um nível de Espanhol classe B1 (intermediário 1) , 

ou A2 (Basico 2 - os alunos que possuíam este resultado realizaram um curso 

online onde se aprovados teriam seu A2 convertidos em B1), homologação e 

reconhecimento da universidade como aluno excelência (Esse critério varia 

entre as universidades), uma nota mínima de 600 pontos no ENEM em edições 

a partir de 2009, ter realizado no mínimo 20% e no máximo 90% dos créditos em 

sua universidade de origem. Era necessário realizar a inscrição na plataforma 

disponibilizada via edital e tudo se fez digitalmente. (3) De todos os inscritos, 

aproximadamente 875 estudantes foram contemplados com a bolsa para 

estudarem em diversas universidades da Espanha. (4) 

 

2.1 DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

 Todos os documentos para a retirada do visto e para serem entregues às 

universidades estrangeiras foram tirados sob a responsabilidade de cada 

bolsista. Porém, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio de 

edital, custeou a retirada de alguns desses documentos de alunos que não 

teriam condições financeiras de realizarem a tomada.  

 

3 IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA E DE BENEFÍCIOS 

 

 A permanência do aluno nos países é custeada pela CAPES ou CNPq e 

apoiada por Universidad.es (órgão que é responsável pela alocação dos 

estudantes brasileiros nas universidades Espanholas) pelo período de doze 

meses para realização de estudos acadêmicos em tempo integral. Parte deste 

período de 12 meses poderá ser dedicado a estágio de pesquisa ou inovação 

tecnológica em instituições, centros de pesquisa ou empresas na Espanha, 

quando disponível, a critério do CNPq. Os seguintes auxílios foram 

depositados em espécie nas contas bancárias de cada estudante (a moeda 

selecionada foi o real) 
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a) Auxílio instalação: Que foi pago na primeira parcela, no Brasil, para despesas 

iniciais de acomodação. Os bolsistas não tiveram o direito, caso já estivessem no 

exterior no momento da implementação da bolsa.  

b) Seguro-saúde: o pagamento foi feito diretamente à Universidad.es, que 

providenciou a aquisição do benefício para os bolsistas. (Os alunos não 

receberam o dinheiro deste) 

c) Auxílio deslocamento para aquisição de passagens aéreas em classe 

econômica promocional, caso os alunos estivessem no exterior no momento da 

implementação da bolsa eles não teriam o direito à esse valor. 

d) Auxilio material didático. Esse benefício destina-se à compra de material 

didático, computador portátil ou Tablet, que foi pago no Brasil em uma única 

parcela. 

Para a manutenção da vida do Bolsista, o valor de 870 (oitocentos e 

setenta euros) que eram depositados de três em três meses (3). 

 

4 CHEGADA NO PAÍS DE DESTINO 

 

Entrar em um novo continente (principalmente pela primeira vez, no 

meu caso) foi um desafio. Embora possuísse a proficiência no idioma, nada é 

tão fácil quanto parece. A adaptabilidade é difícil, porém, é uma experiência 

incrível e única. O choque cultural é bem grande e quase tudo é como se vê pela 

televisão: o transporte público é bom, o país possui um forte esquema de 

segurança, e diversas outras coisas em que infelizmente não nos identificamos. 

A residência dos alunos é individual e os mesmos podem escolher onde e com 

quem preferem morar. Depois de pouco tempo você se acostuma, e como 

aconteceu com a grande maioria dos alunos, todos se apaixonaram pela sua 

nova e provisória cidade. 
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5 A UNIVERSIDADE DE DESTINO 

 

A Universidade de Valência (nome oficial em valenciano: Universitat de 

València-Estudi General) é uma universidade pública da Comunidade 

Valenciana, Espanha, que além da sede em Valência, 

tem polos em Burjassot e Onteniente. É o resultado de mais de cinco séculos de 

história que permitiram acumular um pouco de conhecimento e um 

documentário, tesouros únicos, o que fez dela uma das melhores universidades 

espanholas. Ao longo de mais de 500 anos de história o desenvolvimento da 

Universidade de Valência foi executado em paralelo com o crescimento da 

cidade, e formou uma parte inseparável de seu tecido urbano, criando espaços 

para ensino, pesquisa, desenvolvimento e difusão Cultura e da Ciência, bem 

como a transferência de conhecimento. (5) 

Inicialmente dedicada ao estudo da medicina, ciências humanas, teologia 

e direito, ao longo das duas últimas décadas sofreu uma rápida transformação e 

crescimento sem comparação com fases anteriores. Este importante esforço 

transformou a Universidade de Valência em uma universidade global, moderna 

e líder na aplicação de novas tecnologias, ligado às principais redes 

internacionais científicas e de ensino. É uma das universidades mais 

importantes e antigas de Espanha. Atua na docência e na investigação em quase 

todos os campos do saber e figura entre as quatro melhores universidades de 

Espanha, as cem melhores da Europa e as duzentas melhores do mundo. (5) 

A Universidade de Valência encontra-se entre as quatro melhores 

universidades espanholas em termos de investigação, desenvolvimento e 

inovação (I+D+i), contando com 18 institutos universitários de investigação, 

três deles em conjunto com o Conselho Superior de Investigações Científicas, a 

principal instituição pública de investigação de Espanha. Grande parte destes 

centros funcionam no Parque Científico da Universidade de Valência, onde 

também se encontram um ninho de empresas de base tecnológica, algumas 

delas spin-offs da própria universidade. (5) 
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A missão da Universidade de Valencia é formar profissionais 

competentes na Europa e fomentar uma investigação de prestígio e impacto 

internacional que contribui para o desenvolvimento da sociedade. Ela atendeu 

todos os alunos do programa Ciência sem Fronteiras de uma maneira incrível. 

Havia funcionários específicos dentro das relações internacionais que estavam 

dispostos a ajudar os alunos, além de promoverem diversas reuniões para 

acompanharem o desenvolvimento e desenvoltura dos estudantes. Os 

coordenadores de cada curso da graduação estavam preparados e alocaram os 

alunos nas disciplinas que eles escolhessem. (6) 

É esperado dos alunos brasileiros que estes demonstrem conhecimento e 

compreensão em um campo de estudo que parte da base do ensino secundário 

geral, que os estudantes possam aplicar seus conhecimentos para o seu trabalho 

ou vocação de uma forma profissional além de possuírem competências típicas, 

que sustentem argumentos e resolvam problemas dentro de seu campo de 

estudo. Que possam ter capacidade de coletar e interpretar dados relevantes 

para julgamentos que incluem reflexão sobre ciências sociais, científicas ou 

éticas. Que os alunos possam transmitir informação, ideias, problemas e 

soluções para um público qualificado e não qualificado e que desenvolvam 

habilidades de aprendizagem necessárias para realizar mais estudos com um 

alto grau de autonomia. (3) 

A Universidade Federal do Maranhão me universalizou na 

microbiologia, ou seja, esta é uma área que me apaixona cada vez mais, por isso 

eu a escolhi como foco principal. Realizei 48 créditos, dentre eles 24 teóricos e 24 

de práticas. 

Como disciplinas teóricas realizei as disciplinas: Microbiologia clínica, 

Análises microbiológicas e parasitológicas, Farmácia clínica e atenção 

farmacêutica, Toxicologia. Em práticas realizei um estágio de 693 horas em um 

laboratório de microbiologia dentro de um hospital. 
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6 DISCIPLINAS TEÓRICAS 

 

O método de avaliação e de ministrar as aulas teóricas é totalmente 

diferente que no Brasil. Para começar você escolhe em qual idioma você quer 

realiza-las (Inglês, Espanhol ou Valenciano) depois vem a duração das mesmas, 

algumas são anuais e outras semestrais. Na Espanha eles realizam apenas uma 

avaliação no final da disciplina, diferente da minha universidade de origem, e 

essa foi minha maior dificuldade, pois embora estivesse presente em todas as 

aulas foi difícil sintetizar o conteúdo de toda uma disciplina para uma única 

avaliação. Para os alunos que não conseguissem um bom aproveitamento na 

primeira prova era oferecida uma segunda avaliação para a reposição da nota 

insuficiente. 

A disciplina de Microbiologia clínica visa dar uma visão geral de 

microrganismos causadores de doenças infecciosas em humanos, com ênfase 

para as bactérias (microrganismos procariotas), embora também houvesse uma 

visão geral dos fungos (microrganismos eucariotas e vírus). Os principais 

grupos dentro de cada categoria (bactérias, fungos e vírus) foram estudados e 

as doenças causadas por eles como organismos e / ou sistemas afetados. Porém, 

o melhor foram as aulas práticas pois pude comparar os métodos e técnicas 

laboratoriais existentes atualmente para a identificação e diagnóstico.  As 

técnicas são estudadas para determinar o padrão de susceptibilidade / 

resistência de microrganismos patogênicos aos agentes antimicrobianos 

atualmente disponíveis na clínica. Pude conhecer os princípios gerais de 

diagnóstico laboratorial de doenças infecciosas, além das técnicas básicas da 

microbiologia. Tive uma visão da imunologia e biologia molecular aplicada 

para o diagnóstico de doenças infecciosas. Pude conhecer as infecções que 

afetam diversos órgãos e sistemas do corpo e também os aspectos que 

determinam a susceptibilidade / resistência de patógenos comumente usados 

para agentes quimioterápicos em agentes clínicos (7) 

A disciplina de Análises microbiológicas e parasitológicas compreende  

vasto campo de análise clínica aplicada ao diagnóstico e monitorização de 
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doenças humanas, do ponto de vista microbiológico e parasitológico. Cada 

parte da disciplina tem o seu programa temático particular que permitiu que os 

alunos tivessem uma visão suficientemente ampla sobre o campo de 

diagnóstico microbiológico e laboratorial de testes parasitológicos, 

concentrando-se e focalizando nas áreas e por sua frequência e relevância. (8) 

Tivemos uma introdução à análise microbiológica clínica, amostragem e 

processamento. Estudamos os métodos microbiológicos clássicos de diagnóstico 

além das técnicas de diagnóstico rápido (análise sorológica e molecular de 

infecções sistêmicas) além das hepatites infecciosas, infecções do sistema 

nervoso central, do trato respiratório e regiões anexas do trato gastrointestinal e 

etc. (8) 

Essa disciplina se dividia em dois, e tinha sua parte de parasitologia 

onde contemplamos a importância dos exames parasitológicos para a saúde 

humana. Além das análises hemoparasitológicos e coproparasitológico e a 

parasitologia do geniturinário, aspirados de tecidos e outros fluidos corporais. 

(8) 

Através dessa disciplina adquirimos e desenvolvemos competências 

relevantes para a gestão adequada do todo inventariado e consumíveis para uso 

no campo de diagnóstico, compreendemos os princípios dos métodos e técnicas 

utilizados no diagnóstico de doenças microbiológicas e parasitológicas, e os 

fundamentos da sua execução, dominamos as técnicas necessárias para o 

processamento adequado de qualquer amostra biológica susceptível à ser 

analisada em um laboratório clínico; determinamos a utilidade de diagnóstico 

de cada método e técnica, avaliando o seu uso real, o valor prognóstico e testes 

adicionais necessários, conhecemos a etiologia microbiológica e parasitológica 

mais frequentes, a patogênese e diagnóstico laboratorial; aprendemos a escolher 

entre os vários testes (do mais sensível, confiável e de diagnóstico de uma 

doença em particular ou de diagnóstico diferencial de um laboratório de 

síndrome específica rápida) compreendemos e gerimos criteriosamente fontes 

documentais de todos os tipos na área de diagnósticos de doenças humanas; e 

capacitamos em argumentação fundamentada e crítica racional além de 
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adquirir capacidade para resolver resolução analítica interdisciplinar com 

outros profissionais.(8) 

Em Farmácia clínica e atenção farmacêutica pudemos ver que essa 

disciplina representa o paradigma da profissão farmacêutica em relação ao uso 

racional de medicamentos. (No Brasil ainda não existe essa consciência fixada 

entre a população) nós, futuros farmacêuticos, temos de adquirir a capacidade 

de identificar, integrar e aplicar a informação das ciências médicas e 

farmacêuticas para detectar problemas potenciais ou reais farmacoterapêuticas 

e resolvê-los por meio de comunicação, informação e educação para o paciente 

de modo integrado e co-responsável com outros profissionais de saúde. Vimos 

processo de atendimento ao paciente e sistema de gestão para realizar ambos os 

cuidados primários e especializados, promovemos a prática de atenção 

farmacêutica, ou seja, fornecemos terapia farmacológica para obter resultados 

que melhorar ou manter a qualidade de vida e conhecemos as bases 

metodológicas para promover o uso racional de medicamentos (9) 

Aprendemos a avaliar os ensaios clínicos e evidências científicas para 

promover a seleção de drogas e seu uso racional, a selecionar e dispensar 

corretamente os medicamentos e outros produtos de saúde utilizando critérios 

de eficácia, segurança, adequação farmacocinética e de custo-benefício. 

Aprendemos também à fornecer aconselhamento terapêutico e promover a 

saúde ao nível do monitoramento do processo de distribuição, indicação e 

farmacoterapia, além de identificar e avaliar os problemas relacionados com a 

droga e participar das atividades de farmacovigilância.(9) 

Por último, em toxicologia, o principal objetivo é o treinamento para 

interpretação dos dados científicos toxicológicos respeitantes aos 

medicamentos. Para isso são fornecidos para os alunos conhecimentos 

necessários sobre toxicologia básica, mecanismos de toxicidade, avaliação de 

toxicidade, a toxicidade de medicamentos e dispositivos médicos como 

potenciais agentes de regimes de tratamento utilizados adversos direito ou 

como responsável por intoxicação aguda, além de conhecimento das 

metodologias para inferir concentrações de substâncias tóxicas em amostras 
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biológicas, alimentos e amostras ambientais para garantir níveis que 

proporcionam bem-estar para a população. Tivemos capacidade para formular 

e resolver problemas toxicológicos básicos, relacionando as propriedades 

químicas e estruturais de medicamentos e dispositivos médicos, habilidades e 

capacidade de resolver problemas toxicológicos, ampliamos nosso 

conhecimento através das possibilidades oferecidas pela Internet e habilidade 

para se relacionar com a presença de drogas e dispositivos médicos no corpo 

para causar efeitos tóxicos. (10) 

 

7 ESTÁGIO 

 

 A Universidade de Valéncia me disponibilizou um estágio que começou 

no dia primeiro de fevereiro e terminou no dia 15 de Agosto de 2015. Ele possui 

uma carga horária total de 683 horas, onde eu ia regularmente de segunda a 

sexta e ficava das 08:30 até as 15:00. Dentro de um laboratório de análises 

microbiológicos no Hospital ARNAU DE VILANOVA. 

O laboratório de microbiologia, localizado no Hospital Arnau de 

Vilanova tem como objetivo realizar análises microbiológicas de inúmeros itens 

exigidos pela lei para manter os processos de controle de qualidade e serviços 

prestados pelas instituições de saúde. Eram analisadas análises em tecidos 

biológicos, urinas, feridas e etc.  

 Um laboratório de microbiologia é capaz de gerenciar e estudar lugar 

microrganismos e o trabalho deve ser feito de acordo com as suas próprias 

normas técnicas e de segurança de um laboratório de microbiologia clínica. É 

importante lembrar que o objetivo é o de identificar os microrganismos 

presentes na amostra, por isso é necessário intensificar as precauções para 

evitar a contaminação levando a resultados errôneos. Todas as amostras 

deveriam ser tratadas com cautela devido ao seu potencial patogênico. Tive 

uma espécie de minicurso para aprender as regras básicas de higiene, como por 

exemplo, usar recipientes apropriados para serem esterilizados depois, nunca 

jogar nada contaminado pela pia ou no lixo comum sem ter sido esterilizado, 
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procedimentos para a limpeza de superfícies externas com papel umedecido 

com solução desinfetante (70% de álcool, desinfetante fenólico diluído, etc.), Ao 

usar soluções de hipoclorito de metal em áreas posteriormente limpar para 

evitar o efeito corrosivo e etc. 

Os laboratórios são equipados para o bom desenvolvimento da atividade 

instrumental e respeitam todos os métodos de controle de qualidade de um 

laboratório de microbiologia clínica a fim de assegurar o bom funcionamento, 

identificação e caracterização de patógenos e realizar testes precisos de 

susceptibilidade antimicrobiana e referência terapêutica.  Equipamentos de 

laboratório funcionavam de modo a assegurar a reprodutibilidade dos 

resultados dos testes de diagnóstico. 

O laboratório está sob a direção e responsabilidade de um médico com o 

correspondente clínico especializado e legalmente treinado para as 

determinações clínicas autorizadas. Também possui funcionários, técnicos e 

médicos com qualificações adequadas para as funções efetuadas em 

conformidade com a legislação vigente. 

Realizei rotatividade entre os setores para um melhor aproveitamento de 

tempo e para melhor aprendizagem. 

 

7.1 Recepção de amostras biológicas 

 

O hospital Arnau de Vilanova recebe diariamente pelas manhãs os 

materiais biológicos e a principal atribuição deste setor é de dar baixa nas 

amostras e etiquetar cada material para que a análise seja feita corretamente. É 

uma parte fundamental pois sem ela o diagnóstico pode ser errôneo. Eu fiquei 

trinta dias neste setor que acontecia da seguinte forma: Para pacientes com mais 

de uma solicitação de exame, para realizar a extração sanguínea, tínhamos que 

ter cuidado para que nenhuma dessas solicitações fossem anuladas e as mesmas 

deveriam estar juntas. Para realizar a extração se escolheria a solicitação que 

possui mais etiquetas indicando-as em tubos. Se nas outras solicitações estiver 

alguma etiqueta indicando um tubo diferente também se utilizava sua etiqueta 
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e se extraíra do tubo cujo número fosse diferente. Tínhamos que ter cuidado 

para enviar todas as solicitações juntas para o setor de análises junto com as 

amostras biológicas do paciente.  

Para o recebimento e envio de amostras tínhamos sempre que recordar 

que para as amostras destinadas ao laboratório de urgência as solicitações e 

amostras sempre se enviariam pelo tubo pneumático ou se entregaria em mãos 

no laboratório de urgência; nunca deixar junto com o resto das amostras 

programadas. E para as amostras que não eram de urgência (o horário de 

recepção de amostra finaliza as 10:00 am) as solicitações eram entregues na 

recepção geral que fica no sétimo andar do mesmo hospital. Porém, fui 

orientado pelo preceptor que haviam exceções para mostras de gasometria e as 

conservadas em gelo que deveriam ser entregues na recepção geral  

Entre os materiais biológicos mais recebidos e encaminhados podemos 

destacar o sangue (total, plasma e soro), urina (fração média, bolsa pediátrica e 

outros), fezes, líquidos corporais (Espinhal, pleural, amniótico e outros), tecidos 

(biopsias, raspagens e outros) e secreções corporais (esputo, espermatozoides, 

vaginais, uretrais, vaginal-anal e outros) 

  

7.2 Sembras e interpretações dos meios de cultivo 

 

O crescimento dos microrganismos nos diferentes meios de cultura 

utilizados fornece as primeiras informações para a sua identificação. É 

importante conhecer o potencial de crescimento de cada meio de cultura e 

adequar ao perfil bacteriano esperado para cada material. Neste setor nós 

tínhamos que receber o material entregue pelos técnicos e realizar os métodos 

técnicos para que os microrganismos crescessem em meio adequado para que 

suas análises fossem realizadas com êxito.  

Alguns procedimentos são essenciais na hora da preparação de cada 

meio de cultura para a obtenção de melhores resultados e evitar contaminações, 

como nos diferentes casos: quando distribuir o meio antes de autoclavar, os 

tubos não precisam estar esterilizados; quando distribuir o meio após a 
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autoclavação, os tubos, frascos, placas, pipetas e vidrarias ou materiais 

auxiliares obrigatoriamente devem ser estéreis e os meios devem ser 

autoclavados com as tampas semi-abertas, para que a esterilização seja por 

igual em todo o conteúdo dos tubos - tampas fechadas não permitem a entrada 

do vapor. 

Ao lado da farmacêutica responsável, avaliávamos os meios de cultivo 

com sua respectiva mostra biológica. E a partir deste, realizar o diagnóstico por 

eliminação ou por posteriores provas bioquímicas. À seguir um breve resumo 

do que se pode esperar de cada um dos meios de cultivo. 

 

7.2.1 Ágar nutriente (AN) 

 

Meio relativamente simples, de fácil preparo e barato, muito usado nos 

procedimentos do laboratório de microbiologia. Isolamento de organismos para 

culturas puras, conservação e manutenção de culturas em temperatura 

ambiente, como método opcional para os laboratórios que não dispõem do 

método da criopreservação (congelamento das cepas em freezer à - 70ºC) e 

observação da esporulação de espécies de bacilos Gram positivos. 

• Cor original do meio: branco opalescente 

• Interpretação de resultado positivo: Crescimento na superfície do ágar; 

• Interpretação de resultado negativo: Ausência de crescimento. 

 

7.2.2 Ágar sangue (AS) 

 

O meio, usando uma base rica, oferece ótimas condições de crescimento a 

maioria dos microrganismos. A conservação dos eritrócitos íntegros favorecem 

a formação de halos de hemólise nítidos, úteis para a diferenciação de 

Streptococcus spp. e Staphylococcus spp. Usado para isolamento de 

microrganismos não fastidiosos, verificação de hemólise dos Streptococcus 

spp. e Staphylococcus spp. e usado na prova de satelitismo (para identificação 

presuntiva de Haemophilus spp.). 
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Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: vermelho. 

• Beta hemólise: presença de halo transparente ao redor das colônias 

semeadas (lise total dos eritrócitos). 

• Alfa hemólise: presença de halo esverdeado ao redor das colônias 

semeadas (lise parcial dos eritrócitos). 

• Gama hemólise (sem hemólise): ausência de halo ao redor das colônias 

(eritrócitos permanecem íntegros). 

 

7.2.3 Ágar chocolate (CHOC) 

 

Amplamente utilizado para o cultivo de microrganismos exigentes, 

embora cresçam neste meio quase todos os tipos de microrganismos. À base do 

meio, é adicionado sangue de cavalo, carneiro ou coelho em temperatura alta, o 

que faz com que as hemácias lisem, liberando hemina e hematina, compostos 

fundamentais para o crescimento dos microrganismos exigentes. É utilizado 

para crescimento de microrganismos exigentes como por exemplo Haemophilus 

spp.,Neisseria spp., Branhamella catarrhalis e Moraxella spp. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: castanho escuro (chocolate). 

• Colônias de tamanho pequeno a médio, com pigmento amarelo: 

sugestivo de Neisseria spp,Branhamella catarrhalis ou Moraxella 

spp.Colônias pequenas e delicadas, com pigmento creme claro: sugestivo 

de Haemophilus spp. 

 

7.2.4 Ágar MacConkey (MC) 

 

O cristal violeta inibe o crescimento de microrganismos Gram positivos 

especialmente enterococos e estafilococos. A concentração de sais de bile é 

relativamente baixa em comparação com outros meios, por isso não é tão 

seletivo para Gram negativos como, por exemplo, o ágar SS. Utiliza-se 
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para isolar bacilos Gram negativos (enterobactérias e não fermentadores) e 

verificar a fermentação ou não da lactose. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: rosa avermelhado. 

• Crescimento de bacilos Gram negativos. 

• Colônias cor de rosa: fermentadoras de lactose. 

• Colônias incolores: não fermentadoras de lactose. 

• Não há crescimento de cocos Gram positivos. 

 

7.2.5 Ágar Salmonella-Shigella (SS) 

 

Possui componentes (sais de bile, verde brilhante e citrato de sódio) que 

inibem microrganismos Gram positivos. A incorporação de lactose ao meio 

permite diferenciar se o microrganismo é lactose positiva (bactérias que 

fermentam a lactose produzem ácido que na presença do indicador vermelho 

neutro resultando na formação de colônias de cor rosa), e bactérias que não 

fermentam a lactose formam colônias transparentes. Tissulfato de sódio e o 

citrato férrico permitem a detecção de H²S evidenciado por formação de 

colônias de cor negra no centro. Utiliza-se para selecionar e isolar espécies 

de Salmonella e Shigella, em amostras de fezes, alimentos e água. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: vermelho alaranjado. 

• Colônias com centro negro (H²S) ou colônias incolores: suspeita 

de Salmonella. 

• Colônias incolores: suspeita de Shigella spp. 

• Colônias cor de rosa ou vermelho: suspeita de Escherichia 

coli ou Klebsiella spp. 

• As bactérias não fermentadoras de lactose são incolores. 

• As bactérias fermentadoras de lactose aparecem na cor rosa. 
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7.2.6 Ágar Hektoen enteric (HE) 

 

Os sais biliares e os corantes azul de bromotimol e fucsina ácida inibem o 

crescimento da maioria dos microrganismos Gram positivos. Lactose, sacarose e 

salicina fornecem carboidratos fermentáveis para incentivar o crescimento e 

diferenciação de enterobactérias.  Utiliza-se para isolar e diferenciar os 

membros da espécie Salmonella e Shigella de outros Enterobacteriaceae. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: azul-esverdeado 

• Colônias amarelas a salmão: enterobactérias fermentadoras de 

carboidratos. 

• Colônias azuis-esverdeadas com ou sem centro preto: suspeita 

de Salmonella spp. e Shigella spp. 

 

7.2.7 Àgar Cystine Lactose Electrolyte Deficient (CLED) 

 

Usado para isolamento e quantificação de microrganismos presentes em 

amostras urina. A deficiência de eletrólitos inibe o véu de cepas de Proteus. È 

utilizado para isolar e quantificar microrganismos Gram positivos, Gram 

negativos e leveduras. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: azul claro. 

• Colônias lactose positiva: cor amarela. 

• Colônias lactose negativa: cor azul. 

 

7.2.8 Ágar Thayer-Martin Chocolate (TM) 

 

É um meio rico e superior a outros meios de cultivo destinados para o 

isolamento de Neisseria gonorrhoeae e Neisseria meningitidis, pois contém em sua 

fórmula antibióticos que inibem o crescimento de Neisserias saprófitas e outras 

bactérias, quando em amostras colhidas de sítios contaminados. Usado para o 
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isolamento seletivo de Neisseria gonorrhoeae eNeisseria meningitidis, a partir do 

material de investigação. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: marrom-chocolate 

• Colônias pequenas e opacas: suspeita de Neisseria 

gonorrhoeae e Neisseria meningitidis. 

 

7.2.9 Ágar Löwenstein-Jensen (LJ) 

A base do meio é constituída por ovos integrais, o que permite amplo 

crescimento das micobactérias e o crescimento é satisfatório para o teste de 

niacina (que é positivo paraMycobacterium tuberculosis). 

Utiliza-se para o isolamento primário das micobactérias. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: verde claro 

• Positivo: Crescimento de colônias amarelas 

• Negativo: ausência de crescimento. 

 

7.2.10 Ágar Saboraud (AS) 

 

Meio com nutrientes que favorece o crescimento de diversos fungos 

leveduriformes e filamentosos. É utilizado no cultivo e crescimento de espécies 

de Candidas e fungos filamentosos, particularmente associados a infecções 

superficiais e caracterização macroscópica do fungo filamentoso (colônia 

gigante). 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma; 

• Cor original do meio: amarelo claro opalescente. 

• Após o crescimento, deve-se seguir a identificação do microrganismo 

que cresceu. 
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7.2.11 Ágar Regan-Lowe (RL) 

  

Consiste em uma base de carvão vegetal acrescida de sangue (carneiro 

ou cavalo) e cefalexina. O carvão e o amido atuam como absorventes, 

removendo qualquer substância inibitória, o sangue tem função desintoxicante 

e enriquecedor e a cefalexina inibe a maioria dos contaminantes da microbiota 

do trato respiratório. Utiliza-se no isolamento do gênero Bordetella em amostras 

clínicas que são geralmente contaminadas com a microbiota do trato 

respiratório.  

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: preto 

• Colônias pequenas acinzentadas e brilhantes: suspeita de Bordetella 

pertussis e Bordetella parapertussis. 

 

7.2.12 Ágar verde brilhante (BG) 

 

O extrato de levedura e duas peptonas fornecem os nutrientes; a lactose e 

a sacarose, juntamente com o vermelho de fenol, fornecem um sistema de 

diferenciação que exclui os fermentadores da lactose e/ou sacarose (ex: E. coli), 

enquanto que as salmonelas não produzem ácido a partir destes açúcares. É 

utilizado no isolamento de outras salmonelas que não sejam as S. Typhi, 

existentes nas fezes e em outros materiais. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: Castanho. 

• Colônias brancas a vermelhas rodeadas por zonas vermelhas: 

suspeita de Salmonella spp. ou Proteus spp 

• Colônias amarelas a esverdeadas rodeadas por zonas amarelo-

esverdeadas: suspeita de Escherichia coli, Klebsiella spp. ou Enterobacter 

spp. 
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7.2.13 Ágar Mueller-Hinton (MH) 

 

Meio padronizado por Kirby e Bauer e pelo CLSI que oferece condições 

de crescimento das principais bactérias. É utilizado na realização do teste de 

avaliação da resistência aos antimicrobianos pelos métodos de difusão em disco 

e E-test para enterobactérias, não fermentadores, Staphylococcus, Enterococcus sp. 

Interpreta-se o meio de cultivo da seguinte forma: 

• Cor original do meio: amarelo palha. 

 

  A zona do diâmetro é particular para cada antibiótico e organismo, 

sendo comparado com diâmetros padronizados pelo CLSI, que determina cada 

microrganismo sendo sensível, intermediário ou resistente. 

 

8 MYCOBACTERIAS 

 

O gênero Mycobacterium é assim caracterizado: são bacilos aeróbicos, 

imóveis, não esporulados e não encapsulados. Estas bactérias possuem elevado 

teor de lipídios sobretudo na parede celular, o que altera a permeabilidade 

destes microrganismos à água, a soluções corantes utilizados em laboratório e a 

agentes desinfetantes. (11) Há muito tempo estes microrganismos, designados 

como micobactérias ambientais, são também conhecidas como micobactérias " 

atípicas" ou " micobactérias não tuberculosas" (MNT); são distintas dos agentes 

etiológicos responsáveis pela tuberculose e pela lepra. As micobactérias de 

crescimento rápido anteriormente classificadas como complexo Mycobacterium 

fourtuitum foram recentemente designadas M.fortuitum, M.peregrinum, 

M.chenonae e M.abcessus. (12)A identificaçäo dessas micobactérias é importante 

para estabelecer a terapêutica adequada, visto que possuem diferentes padröes 

de resistência às drogas. A literatura refere que essas micobactérias são 

ambientais, mas patógenas. Comumente, encontram-se no solo, lagos e água 

tratada, sendo possível infectar artigos médicos e causar doenças pulmonares, 

infecções de ferida cirúrgica, doenças de pele e de tecidos. No Brasil, há relato 
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de casos de infecção após cirurgias e referências sobre o risco crescente de 

infecções por essas espécies de micobactérias, em pacientes submetidos a 

procedimentos médicos invasivos 

Runyon foi o primeiro a designar as bactérias não tuberculosas de " 

micobactérias atípicas" , que se acompanhou de vários outras siglas, tais como a 

sigla inglesa " MOTT" (mycobacteria other than tuberculosis) -, hoje adotada em 

toda a literatura de língua inglesa -, micobactérias ambientais, oportunistas, ou, 

ainda, não tuberculosas, sendo esta última denominação a mais utilizada e 

aceita, especialmente pelos clínicos, embora ainda seja controversa a melhor 

definição. As micobactérias possuem algumas características essenciais: álcool-

ácido resistência, a sequência G-C (guanina-citosina) do seu ADN, presente em 

61 a 71% das cepas, e, a síntese de ácidos micólicos de peso molecular de 60 a 90 

C, liberando ésteres de pirólise de 22 a 26 C. São bacilos ligeiramente curvos, de 

1 a 10 mm de comprimento e 0,2 a 0,6mm de largura, imóveis e incapazes de 

formar esporos, conídios e cápsulas (12) 

Dentro do laboratório de microbiologia os trabalhadores estão expostos à 

infecção, e não da maneira usual, mas devido à manipulação de amostras 

clínicas ou culturas através da exposição potencial por grandes quantidades de 

organismos vivos infecciosos. A transmissão da tuberculose, por exemplo, 

ocorre geralmente por via aérea, aumentando o risco de infecção através da 

inalação. É preciso uma atenção especial quando tais manipulações são 

realizadas em amostras. Alguns procedimentos habituais podem representar 

perigo para o manipulador, por isso nós tínhamos que ter muito cuidado com 

colónias de subcultura, placas de cultura abertas, culturas de pipetagem ou 

suspensões injetáveis, ao centrifugar as amostras ou culturas e homogeneizar 

biópsias, ao manipular e filtrar líquidos e etc. (13) 

 

9 CONCLUSÃO 

 

O programa Ciência sem Fronteiras obedece e alcança seu objetivo pois é 

capaz de propiciar uma formação qualificadas nas melhores universidades e 
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instituições de pesquisa estrangeiras. Promove a internacionalização da ciência 

e da tecnologia nacional, estimulando estudos e pesquisas de brasileiros no 

exterior e oferece a possibilidade de estágio programado de pesquisa ou 

inovação tecnológica com acompanhamento. Promove a atualização de 

conhecimentos em grades curriculares diferenciadas, Completa a formação 

universitária com oportunidades de vivencia e experiências educacionais 

voltadas para a qualidade, o empreendedorismo, a competitividade e inovação, 

Por último destaco que o programa estimula iniciativas de 

internacionalização das universidades brasileiras e possibilita a formação com 

qualidade de uma força de trabalho técnico-científica altamente especializada. 

Entre minhas vivências destaco a importância do meu estágio em um dos 

melhores hospitais da Espanha que me permitiu ter contato com aparatos 

tecnológicos, estrutura e métodos científicos do primeiro mundo. Recomendo o 

programa para todos aqueles estudantes que querem uma nova oportunidade 

acadêmica. Essa oportunidade mudou minha vida, não tenho dúvidas que serei 

um profissional de excelência, buscando sempre melhorar e boa parte disso eu 

dedico ao programa do Governo Federal. 
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A CONTRIBUIÇAO DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS AO 
DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 

Francisco Douglas Castro Costa2 
 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de promover a ampliação e o interesse pela inovação 

tecnológica surgiu o programa Ciência sem Fronteiras, visando impulsionar 

jovens brasileiros a buscar, por meio de suas experiências no exterior, um 

intercâmbio de conhecimentos em prol da expansão da ciência e tecnologia 

brasileira. 

O programa foi concretizado por meio dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de 

suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de 

Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC (CIÊNCIA SEM 

FRONTEIRAS, 2015). 

Com o passar dos anos, várias bolsas foram oferecidas em diversas 

modalidades, tais como graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-

doutorado. Com isso, um grande número de brasileiros passou a ter 

oportunidade de estudarem em universidades de excelência no exterior e 

ampliarem os seus conhecimentos tanto na área tecnológica quanto no 

aprendizado de uma segunda língua. 

Quanto à seleção dos estudantes, o programa exige uma boa pontuação 

no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o domínio de um segundo 

idioma. Vale ressaltar, que em alguns países, um curso de línguas foi oferecido 

antes do início das atividades acadêmicas fazendo com que o aluno tivesse um 

maior domínio da língua na qual o seu respectivo curso seria lecionado. 

 

                                                           
2 Graduando em Engenharia Civil (UNDB); Intercambista na Hungria por 1 ano e meio pelo 
programa Ciência sem fronteiras; Email: douglascastro2010@hotmail.com. 
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2 RELATO DE EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR 

 

2.1 Escolha do País de destino e Etapas de seleção 

 

A Hungria foi o meu país de destino escolhido, mesmo sendo um dos 

primeiros editais e sem possuir tanta popularidade entre os brasileiros. Aceitei 

o risco de ir para um país, até então, um pouco desconhecido, mas que guarda 

uma rica história em meio a tantas adversidades.  

Depois de escolhido o país, a próxima etapa foi se inscrever no site do 

Ciência sem Fronteiras e esperar a avaliação do órgão responsável, neste caso, 

CAPES. Este, por sua vez, analisava o candidato quanto aos requisitos do 

Edital, em relação à nota do Enem, e à porcentagem de conclusão do curso (20% 

- 90%). 

Uma vez que o órgão responsável homologou minha inscrição, a 

próxima etapa foi a comprovação de proficiência no idioma exigido no edital. 

No caso da Hungria, o idioma exigido foi o inglês, e o mesmo oferecia curso de 

inglês para aqueles que não obtivessem uma boa nota no teste, mas que 

apresentassem um domínio regular do idioma. 

Neste edital, os candidatos tiveram a oportunidade de fazer o teste de 

proficiência gratuito oferecido pela CAPES. Sendo assim, decidi fazer o teste 

gratuito e consegui atingir pontuação necessária para fazer o curso de inglês 

antes do período acadêmico. 

Após a seleção dos candidatos com a proficiência do idioma requerido, a 

próxima fase foi a aceitação dos alunos por parte das faculdades da Hungria. 

Para isso, o HRC (Hungarian Rectors Conference) – órgão responsável pelos 

estudantes brasileiros na Hungria – alocou cada estudante de acordo com a área 

de estudo e universidade de preferência – que fora indicada por cada aluno no 

ato de inscrição no site do HRC. 

Posteriormente veio o anúncio formal sobre a universidade de destino de 

cada aluno, no entanto, quem não se sentisse confortável com sua universidade, 



31 

 
 

 
 

C
ad

ernos “M
aran

h
ão n

o C
iên

cia sem
 Fron

teiras” 1 

poderia enviar um pedido de realocação explicitando os motivos para tal 

mudança. 

 

2.2 Universidade de destino e Curso de Inglês 

 

Eötvös József Föiskola foi a universidade a qual fui alocado e se localiza 

em Baja, uma pequena cidade do sul da Hungria com apenas 40.000 habitantes. 

A princípio, isso me assustou um pouco devido ao fato de ser uma pequena 

cidade, e provavelmente as pessoas nas ruas não falariam inglês, uma vez que o 

idioma local é o húngaro. 

No entanto, aceitei a proposta da universidade e juntamente com 23 

brasileiros somente, começamos o curso de inglês em março de 2014 o qual teve 

duração de 6 meses.  

Ao chegar lá, ficamos hospedados no dormitório da faculdade, onde 

passaríamos o resto do nosso intercâmbio, juntamente com alguns estudantes 

húngaros. Dentre estes, três eram nossos mentores, isto é, se precisássemos de 

algo eles nos ajudariam. 

As primeiras impressões da cidade não foram tão boas, uma vez que 

chegamos no inverno, e ver alguém nas ruas era algo quase impossível. Mas a 

medida que o tempo ia mudando, conseguíamos ver algumas pessoas, no 

entanto a comunicação não era tão fácil, já que boa parte da população não fala 

inglês. Apesar disso, conseguíamos nos comunicar com pessoas mais jovens, já 

que estes aprendem uma segunda língua durante todo o período escolar. 

Começando o curso de inglês, a rotina diária em Baja passou a ser um 

pouco mais exigente, pelo fato de que tínhamos aula durante todo o dia (8:00 – 

17:00). 

No total, tínhamos aula com 5 professores, onde cada um deles focava 

em um diferente ponto da língua inglesa, o que nos proporcionou um melhor 

aprendizado e domínio do idioma. 

Durante todo o curso, os professores nos ajudaram em tudo, até mesmo 

em tarefas que não envolviam o curso em si. Boa parte das vezes, não 
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conseguíamos resolver pequenos problemas devido ao não domínio de inglês 

de pessoas nas lojas, comércios, correios e etc., sendo assim, nós recorríamos aos 

professores ou aos nossos mentores. 

 

2.3 Fim do Curso de Inglês e Realocação de Universidade 

 

A medida que o curso de inglês se aproximava do fim, começamos a 

discutir com o nosso coordenador quanto à programação para os 2 semestres 

acadêmicos. Esta foi uma etapa bastante complicada, uma vez que as 

disciplinas ofertadas não estavam de acordo com o nível de cada um. Isto é, 

haviam estudantes que tinham completado mais que 80% do curso enquanto 

outros tinham completado somente 30%. 

Por outro lado, a faculdade a qual estávamos fazendo o curso de inglês é 

especializada no ramo hídrico e o que eles nos ofereciam era algo similar a um 

curso de engenharia sanitária, o que não era o nosso foco no momento. 

Estávamos a procura de algo focado nos outros ramos da engenharia civil. 

Sendo assim, por estes e outros motivos, pedimos realocação para uma 

universidade de Budapeste – capital da Hungria – que oferecia o curso de 

engenharia civil com um foco mais abrangente em todas as suas áreas. 

O processo em si foi um pouco complicado, já que segundo o HRC, o 

curso já estava com turmas completas e que não seria possível alocar mais 23 

estudantes. No entanto, depois de algumas reuniões e argumentações sobre os 

nossos motivos, conseguimos a realocação, o que nos concedeu a 

disponibilidade de estudar em uma das melhores universidades da Hungria 

pelos 2 semestres subsequentes.  
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2.4 Mudança para Budapeste e início do semestre letivo 

 

Após o aceitamento de realocação por parte do HRC, me mudei para 

Budapeste em agosto de 2014 e consequentemente fui matriculado em outra 

universidade (BME). 

Budapest University of Technology and Economics (BME) é uma 

universidade de pesquisa que possui uma alta reputação entre os jovens, e com 

excelentes professores possui um alto reconhecimento internacional por seus 

trabalhos científicos. 

Um ponto fundamental durante todo o curso é a conexão entre teoria e 

prática, uma vez que há um envolvimento de uma forte fundação teórica e um 

eficiente treinamento prático baseado nos padrões exigidos pela indústria e 

sociedade (BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS, 

2015). 

O curso de engenharia civil tem um grande destaque na universidade, já 

que o mesmo é o mais antigo e há muito tempo vem contribuindo com a 

solução de diversos problemas da área de engenharia. 

Com isso, o início do semestre letivo foi bem animador visto que ter a 

oportunidade de estudar em uma universidade com tamanha reputação é algo 

bastante especial.  

Mas antes do início do semestre, os alunos tiveram que se inscrever nas 

matérias em que os mesmos tinham requisitos para cursar e matérias de 

interesses de cada um. 

No meu caso, tentei ao máximo escolher matérias que pudessem 

expandir meus conhecimentos de engenharia civil e outras em que eu pudesse 

ter uma visão prática da área. Com isso, em meio às matérias escolhidas, 

também iniciei uma pesquisa juntamente com outros 2 brasileiros. 
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2.5 Início do programa de pesquisa 

 

No início do semestre letivo, fomos à procura de um professor que 

pudesse nos guiar em alguma pesquisa na área de engenharia civil. Um dos 

integrantes já possuía em mente um tema a ser usado na pesquisa, sendo assim 

ao mostrar tal tema a um dos professores – Dr Tamás Simon –, o mesmo aceitou 

ser o nosso mentor. 

Dr Tamás Simon possui mestrado e doutorado na área de engenharia 

civil e vem atuando na área acadêmica por quase 30 anos. Atualmente, trabalha 

como professor na área de materiais de construção com foco em concreto e 

concreto armado. 

Já em relação a pesquisa, a mesma trata-se da caracterização de 

agregados reciclados de concreto, avaliando a resistência do concreto 

produzido com estes agregados e comparando-os com agregados naturais – 

basalto e dolomite. 

A pesquisa se dividiu em 4 partes, onde a primeira se tratava da 

caracterização dos agregados e o teste de sua resistência à abrasão, a segunda 

parte foi o uso desses agregados para fazer concreto, a terceira foi o teste de 

compressão e a última parte se deu pelo teste de abrasão. 

 

2.5.1 Etapas da realização da pesquisa 

 

Para a realização de tal pesquisa, contamos com 4 tipos de agregados: 

concreto reciclado fino, concreto reciclado grosso, dolomite e basalto. Vale 

ressaltar, que tais concretos reciclados vieram de uma fábrica húngara que 

tritura destroços de concreto provenientes de certas construções com finalidade 

de reutilizá-las. 

Sendo assim, com todos os agregados disponíveis, demos início a 

pesquisa, que teve duração de 2 semestres e contou com bons resultados. 

Primeiramente foi necessária a separação dos agregados de acordo com 

seu tamanho por meio de um abanador de peneira. Assim, pudemos montar a 
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curva granulométrica de cada agregado e por meio disso descobrir a 

característica de cada um.  

Logo após, separamos cada agregado para serem testados por meio de 2 

testes, Micro Deval e Los Angeles. Ambos são usados para o teste de abrasão, 

no entanto o primeiro testa a resistência à abrasão na presença de água. 

Com os resultados dos testes, pudemos comparar a resistência dos 

agregados naturais com os reciclados, no entanto, percebemos que uma melhor 

análise poderia ser feita a partir desses agregados fizéssemos concreto e 

analisássemos sua resistência. 

A partir daí demos início a uma nova etapa da nossa pesquisa, onde 

contamos com a ajuda do nosso mentor para os cálculos do traço do concreto 

para cada agregado de acordo com as curvas granulométricas obtidas 

anteriormente. 

 Com isso, usando o traço obtido fizemos concreto com os 4 tipos de 

agregados. Estes por sua vez, foram utilizados no teste de compressão e 

abrasão. Após analisar os resultados obtidos nos testes mencionados, chegamos 

à conclusão que os agregados reciclados, especialmente o concreto reciclado 

fino, mesmo não apresentando uma boa resistência à compressão, apresentam 

uma boa resistência à abrasão.  

Tal resultado foi algo bastante animador, uma vez que o uso de concreto 

reciclado como um agregado, pode ser usado para elementos sem função 

estrutural, como em calçadas e cerâmicas em que a resistência à compressão não 

seja altamente requerida.  

Finalizada a pesquisa, já tivemos a oportunidade de apresentar os 

resultados obtidos em uma conferência Brazil-Hungria, realizada pela BME, e 

no próximo mês apresentaremos em outro evento também realizado pela BME.  
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2.6 Resumo das experiências no período acadêmico na BME 

 

Em agosto de 2014 comecei o semestre letivo na BME, e logo de primeira 

me deparei com uma faculdade antiga, de grande tradição e que conta com 

alunos internacionais vindos de diversos países. 

O fato de poder estudar com alunos de outros países foi outro fator que 

me deixou bastante animado, já que houve uma maior facilidade do uso do 

inglês no dia-a-dia acadêmico e a troca de experiências foi mais natural com o 

passar o tempo. 

Já em relação as aulas, a maioria dos professores possui um bom domínio 

da língua inglesa, o que facilitou o aprendizado em cada disciplina. Outro 

ponto que vale ressaltar é que boa parte das matérias ofertadas contavam com 

aulas práticas e teóricas, sendo assim possível, usar os conhecimentos teóricos 

em situações práticas. 

O sistema de avaliação foi outro ponto que me chamou a atenção, já que 

o sistema de notas é baseado na escala 1-5, onde 5 é a nota máxima, e 1 a nota 

mínima. Em cada prova, essa distribuição de notas se diferenciava, mas na 

maioria dos casos, 50% de acertos no teste significava que você tem um 2, e a 

partir daí sua nota aumenta até 5. Portanto, no fim do semestre só é aprovado 

quem possui pelo menos 2 em cada teste.  

Ao longo dos semestres consegui cursar disciplinas básicas que não 

havia ainda cursado, e outras um pouco avançadas na área de engenharia civil. 

Uma delas foi o estudo da construção de edifícios, na qual mostrou uma visão 

específica sobre a construção de edifícios na Hungria e todas os requisitos 

necessários a serem cumpridos. Estes, por sua vez, são fatores bastante 

importantes visto que a Hungria costuma sofrer com invernos rigorosos e por 

isso, uma boa isolação térmica é exigida nos edifícios construídos.  

Outras disciplinas que me proporcionaram uma boa visão da engenharia, 

foram topografia, materiais de construção, geologia, saneamento básico dentre 

outras, todas estas foram essenciais para ampliar meus conhecimentos na área, 
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e promover um intercâmbio de conhecimentos quanto aos tópicos abordados 

no Brasil e na Hungria.  

Vale ressaltar, que durantes esses 2 semestres, participamos de visitas 

técnicas e eventos realizados pela BME com o intuito de nos proporcionar uma 

maior visão de conhecimentos aprendidos durante o período acadêmico. E para 

finalizar, no final de julho deste ano, será realizado um evento de fechamento 

do semestre letivo, com a apresentação de trabalhos de estudantes brasileiros, 

concurso de ponte de macarrão – a qual estarei participando também –, e 

apresentação de pesquisas realizadas durante o período acadêmico. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Ao fim de um intercâmbio de 1 ano e 6 meses, palavras me faltam para 

descrever o quanto vivi e aprendi nesse período de tempo. Sair da sua zona de 

conforto, com família e amigos de longa data para se aventurar em uma 

experiência desconhecida é algo que requer uma grande força de vontade e 

disposição. No entanto, isso é algo necessário quando se quer amadurecer e 

conquistar novos conhecimentos.  

A decisão de abrir a minha mente para novas experiências de vida foi de 

fato, algo que me transformou, e isso mostra que uma vez que o desejo pelo 

aprendizado se torna prioridade os obstáculos que aparecem no caminho são 

facilmente superados. 

Em suma, os resultados obtidos ao final deste intercâmbio me deixaram  

muito disposto a continuar indo a procura de novos conhecimentos, novas 

experiências a fim de conseguir me tornar uma pessoa melhor, e futuramente 

um profissional com capacidade de resolver problemas e ter êxito na realização 

do meu trabalho. 
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PRODUÇÃO DE DI-HAPLOIDES NO MELHORAMENTO GENÉTICO DO 
MILHO (Zea mays L.) SOB A PERSPECTIVA DO PROGRAMA CIÊNCIA 

SEM FRONTEIRAS 
Ronaldo Silva Gomes3 

Maria da Cruz Lima Moura4 

Thomas Lübberstedt5 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O programa Ciências sem Fronteiras (PCSF), criado em 2011, tem o 

objetivo de oportunizar a mobilidade de estudantes de graduação, pós-

graduação, de docentes e pesquisadores em instituições de excelência no 

exterior. O programa tem em vista à internacionalização da ciência e tecnologia 

nacional por meio de parcerias que viabilizam a experiência de 

estudantes/pesquisadores brasileiros em instituições de excelência no exterior, 

e maior visualização dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos no País.  

No contexto do Maranhão, o programa Ciência sem Fronteiras assume 

importância ainda maior. Os índices relacionados à produção técnico-científica 

no Maranhão são ainda insatisfatórios. Por outro lado, são poucas as ações que 

visem à internacionalização das atividades de ensino, a pesquisa e a geração de 

tecnologia no Estado. De igual modo, as iniciativas no estabelecimento de 

parcerias entre instituições no Estado e instituições estrangeiras são ainda 

incipientes. Assim, o Programa Ciência sem Fronteiras tem sido fundamental 

no estímulo à produção científica, à ampliação e estreitamento das ações de 

internacionalização da ciência e tecnologia no Estado do Maranhão.  

                                                           
3 Graduando em Agronomia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), ex-bolsista da 
Capes no Programa Ciências Sem Fronteiras, bolsista do CNPq em iniciação cientifica, 
irm.7rg@hotmail.com.  
4 Professora doutora adjunta da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Departamento de 
Agronomia, avmmoura51@hotmail.com. 
5 Professor PhD associado da Universidade Estadual de Iowa-Departamento de Agronomia, 
thomasl@iastate.edu.  
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A mobilidade estudantil na graduação por meio do (PCSF) tem 

importância primordial. Além de viabilizar financeira e logisticamente a 

mobilidade por meio do suporte financeiro integral aos estudantes, e na 

alocação destes às instituições afins às suas áreas de estudo, o programa apoia 

ainda, a participação dos estudantes em estágio, em áreas estratégicas para as 

suas áreas de formação. O programa representa uma grande contribuição no 

processo de imersão em idioma estrangeiro, no aperfeiçoamento do senso 

investigativo e pensamento crítico, além de garantir ao aluno a oportunidade de 

estudo sob uma perspectiva internacional. Neste sentido, este trabalho tem 

como objetivo o relato de experiências decorrentes do intercâmbio acadêmico 

internacional durante a graduação nas universidades de WisconsiN-River Falls 

e Universidade Estadual de Iowa, EUA.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Imersão linguística no intercambio  

 

As atividades desenvolvidas durante a mobilidade pelo (PCSF) 

compreendem a imersão e aperfeiçoamento linguístico, as atividades 

acadêmicas como ensino e pesquisa, além da participação em estágio. O 

programa envolveu inicialmente o processo de imersão na língua inglesa. 

Foram ao todo, quatro meses dedicados integralmente ao estudo do idioma, 

onde adquiriu-se habilidades na leitura, escrita e pronúncia. A partir do 

segundo semestre alcançou-se excelente nível de proficiência em inglês, o que 

permitiu a matrícula em disciplinas em curso relacionadas à área de formação.  

Paralelo às disciplinas especificas da área de formação, o programa encorajou a 

continuidade de classes no Departamento de Inglês da instituição para pleno 

aperfeiçoamento do idioma. Além das atividades acadêmicas, a instituição 

anfitriã esteve engajada na integração de estudantes do intercâmbio com a 

comunidade acadêmica e da cidade local, o que representou uma grande 

contribuição no aperfeiçoamento do idioma. 
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2.2 Produção de Di-Haploides de milho para o melhoramento genético da 

cultura 

 

O desenvolvimento de linhagens homozigotas é um elemento 

fundamental nos programas de melhoramento do milho (Zea mays L.). Esse 

processo se baseia na disponibilidade de níveis consideráveis de heterozigose 

nesta cultura, no cruzamento de germoplasma contratante (hibridização), 

seguido da autopolinização de progênies hibridas, para obtenção de linhagens 

com nível desejável de homozigose. O desenvolvimento tradicional de 

linhagens em homozigose é, contudo, um processo demorado (NEI, 1963; EDER 

et al., 2002). O processo geralmente leva 6-8 geração para alcance de 99,2% de 

homozigose e média de 4 anos, o que o onera. 

O desenvolvimento de cultivares de milho depende largamente da 

produção de híbridos. Tais indivíduos resultam do cruzamento de genitores 

contrastantes e apresentam, portanto, alta heterozigose para um ou mais loci. 

Indivíduos híbridos apresentam desempenho superior quando comparados 

com a média de um de seus genitores ou com a média de ambos, são mais 

produtivos e tendem a apresentar maior resistência aos fatores como estresse 

abiótico ou biótico, o que é referido como vigor hibrido. As linhagens obtidas a 

partir da hibridização necessitam, contudo, atingir considerável nível de 

homozigose, precisando para isto serem submetidos a sucessivas gerações de 

autofecundações. A grande vantagem na indução de haploidismo de híbridos 

em programa de melhoramento de milho consiste na abreviação do período 

para o alcance de linhagens em homozigose. 

A obtenção de linhagens haploides dependeria da ocorrência de 

haploidismo em germoplasma de milho, ou da indução artificial de 

haploidismo. A ocorrência espontânea de haploides em germoplasma de milho 

dos Estados Unidos foi inicialmente relatada por Chase (1952). Estudos 

adicionais neste País, apontaram a ocorrência espontânea de indivíduos 

haploides em germoplasma de milho numa taxa de 1 para cada 1000 diploides. 

Proposta inicial do uso de haploides no melhoramento genético de milho foi 
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sugerido por Chase (1947). Isto se mostrou contudo, inviável, devido as taxas 

muito baixas de ocorrência natural de haploides em germoplasma de milho, e 

por dificuldades na duplicação cromossômica de haploides. Contudo, a 

identificação de linhagens com alta capacidade na indução de haploidismo em 

germoplasma de milho, aliada ao intenso processo de seleção sobre estas, 

resultou na obtenção de populações com elevado desempenho na indução de 

haploidismo em germoplasma de milho (com taxas de indução entre 8 a 10%). 

Por outro lado, a baixa viabilidade reprodutiva de indivíduos haploides, 

sobretudo masculinas, dificulta o desenvolvimento de linhagens homozigotas a 

partir da indução de haploidismo, o que impossibilita a manutenção de 

linhagens a partir de sementes. Indivíduos haploides tem a sua constituição 

cromossômica reduzida à metade, o que biologicamente, impossibilita o 

emparelhamento de cromossomos conduzindo à infertilidade desses 

indivíduos. Apesar da ocorrência de duplicação cromossômica espontânea em 

germoplasma (CHASE, 1974 e SHATSKAYA et al., 1994) essas taxas são 

consideravelmente baixas, o que inviabiliza seu uso em escala comercial. Uma 

alternativa na duplicação cromossômica de haploides tem se baseado na 

aplicação de Colchicina. Este produto químico inibe a formação dos 

microtúbulos durante a meiose, inibindo a separação e divisão cromossômica 

após a sua duplicação. Desta forma, a aplicação de Colchicina resulta na 

duplicação cromossômica, permitindo a reconstituição cromossômica e o 

normal emparelhamento destes durante a meiose, com efeito na recuperação da 

fertilidade. Os indivíduos haploides que tem sua constituição cromossômica 

duplicada são conhecidos como Di-Haploides. 

A tecnologia de indução de haploidismo e duplicação cromossômica em 

programas de melhoramento do milho está sendo atualmente aplicada em todo 

o mundo, substituindo métodos tradicionais de desenvolvimento de linhagens 

homozigotas nos principais programas de melhoramento de milho da Europa, 

América do Norte e China (PRIGGE, 2012; LONGIN, 2007). Nos Estados 

Unidos, o Projeto de Germoplasma (GEM), uma parceria entre o Ministério da 

Agricultura (USDA), instituições públicas e privadas tem permitido a liberação 
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de cerca de 200-300 linhagens de milho Di-Haploides por ano (T. Lübberstedt 

de 2011 pers.comm. Citada por PRIGGED, 2012). Ainda neste País, as 

instalações da Double Haploid Facility (FHD) da Universidade Estadual de 

Iowa (ISU), têm produzido com sucesso uma larga quantidade de linhagens Di-

Haploides de milho para várias empresas de sementes, dentro e fora dos EUA, 

além de pesquisadores desta Universidade. 

 Fundada em 2010, a (FHD) tem trabalhado na indução de haploidismo e 

duplicação cromossômica de germoplasma de milho, tendo em vista o 

desenvolvimento de progênies homozigotas. Esta organização tem se dedicado 

ultimamente no desenvolvimento de linhagens indutoras de haploidismo para 

as regiões tropicais e subtropicais. Além de prestar serviço para a maioria dos 

pesquisadores da (ISU), esta organização está aberta à outras instituições e tem 

como objetivo promover o ensino e formação de estudantes e cientistas nas 

atividades de desenvolvimento e utilização de linhagens Di-Haploides de 

milho.  

 

2.3 Descrição das atividades do estagio  

 

O estágio foi realizado na Universidade Estadual de Iowa, no 

departamento de Agronomia, junto às instalações da Double Haploid Facility 

nesta instituição, no período de 19 de Maio a 15 de Agosto de 2014. O início das 

atividades compreendeu o plantio de semente hibridas haploides, as quais 

foram semeadas em substrato comercial, em bandejas com células de 3cm3. A 

germinação e crescimento de plântulas ocorreu em ambiente protegido sob 

condição de alta umidade. Ao atingirem entre três a quatro folhas, as plântulas 

foram submetidas à injeção de uma solução contendo Colchicina na 

concentração de 0,125%, e DMSO (Dimetilsulfoxido) na concentração de 0,5% 

para duplicação cromossômica. A solução foi aplicada nas plântulas, 3cm acima 

do coleóptilo, de acordo com a metodologia proposta por Zabirova et al., (1996). 

No dia seguinte ao tratamento para duplicação cromossômica, as plântulas 

foram plantadas no campo. As mudas foram transplantadas em espaçamento 
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de 0,2 m entre plantas e 0,7 m entre fileiras, usando-se para isto plantadeira 

mecanizada. O cultivo foi seguido por tratos convencionais como capinas e 

irrigação.  

Quando as plantas atingiram os estádios V7-V10, aquelas que não 

tiveram seus cromossomos duplicados (haploides) e as plantas híbridas, foram 

eliminadas, com base em suas características morfológicas. Plantas haploides 

são menos vigorosas, enquanto que àquelas procedendo de sementes 

selecionadas como haploides, mas que não foram induzidas (híbridos simples) 

são mais vigorosas, o que permite que sejam identificadas e eliminadas. O 

manejo das plantas Di-Haploides em campo compreendeu a cobertura das 

inflorescências femininas, seguido pela autopolinização manual. A proteção das 

inflorescências teve início quando as plantas atingiram o estádio VT, com o 

surgimento inicial das inflorescências, e continuou sendo executada enquanto 

inflorescências potenciais surgiam.  As inflorescências foram protegidas antes 

qualquer vestígio de estigma fosse visualizado, evitando que fossem 

contaminadas com pólen indesejado. A autopolinização começou quando as 

plantas atingiram o estádio VT. Nos casos em que as plantas apresentaram 

derriça de pólen, mas não houve o surgimento de estigmas, foi realizado o corte 

da parte apical das inflorescências femininas, a fim de expor os estigmas e 

viabilizar a autopolinização. Nos casos em que as plantas apresentavam 

quantidade muito baixa de pólen, a coleta de pólen e a autopolinização foram 

realizadas duas vezes, ao contrário de como é normalmente feita (uma única 

vez). Após a autopolinização, as inflorescências foram novamente protegidas, 

até ocasião da colheita. 

 

2.4 Contribuição da experiência ao Estado do Maranhão 

 

A maior contribuição do programa Ciências Sem Fronteiras consiste no 

fortalecimento da formação de recursos humanos. O programa tem apoiado a 

formação de recursos humanos no Estado do Maranhão, sobretudo no que diz 

respeito a uma formação de caráter globalizada, inovadora e competitiva. O 
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Estado do Maranhão apresenta grandes desafios, sobretudo de ordem 

socioeconômica, mas tem inegavelmente um alto potencial na geração de 

tecnologia e produção cientifica, o que permitirá a elevação de seus indicadores 

socioeconômicos. O setor agropecuário representa uma grande importância 

para a economia maranhense (IMESC, 2013), onde a produção agrícola vegetal 

tem importância preponderante (DE PAULA E HOLANDA, 2011). Nas últimas 

duas décadas, o Estado tem vivenciado um grande avanço na produção vegetal 

em função da ampliação de fronteiras agrícolas já existentes, do surgimento de 

novas, e, sobretudo pelos notáveis ganhos de produtividade decorrente de 

implementações de tecnologias no setor produtivo. A aplicação de recursos em 

áreas estratégicas diretamente relacionada a produção vegetal, a aplicação de 

recursos nas áreas de pesquisa e transferência de tecnologia, representam desta 

forma, um incentivo a produção agrícola vegetal do Estado. Neste sentido, a 

experiência vivenciada no intercambio, com ênfase para as atividades 

envolvendo o desenvolvimento de Di-Haploides para o melhoramento genético 

do milho, representam uma enorme contribuição ao Maranhão, no 

aperfeiçoamento da desenvoltura da produção vegetal no Estado. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O intercâmbio proporcionou uma experiência valorosa no alcance de 

conhecimento teórico e prático relacionado as atividades de indução de 

haploidismo e duplicação cromossômica, como ferramenta no programa de 

melhoramento genético do milho. A aplicação desta tecnologia representa um 

grande avanço no melhoramento vegetal do milho na Double Haploid Facility e 

tem contribuído significativamente com os programas de melhoramento desta 

cultura em todo o mundo. O desenvolvimento de linhagens indutoras de 

haploidismo melhor adaptadas as regiões de clima tropical na Double Haploid 

Facility representa um grande avanço para os programas de melhoramento de 

milho nestas regiões. 
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NO MUNDO DOS RIZOBIOS ESPANHÓIS: RELATO DE UM 
INTERCÂMBIO 

Bruna Fernanda Silva de Sousa6 

Luis Rey Navarro7 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

Em meio a dias e noites de revisão bibliográfica e leitura de noticias 

diárias foi quando em uma breve nota na internet que comentava sobre a nova 

modalidade de bolsas implantada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) aos alunos de graduação. Uma oportunidade 

de complementar os estudos no exterior, contudo a linguagem lhe parecia de 

dificil compreensão.  

Durante uma breve conversa com sua orientadora de iniciação cientifica, 

a professora Doutora Maria Célia Pires Costa, onde lhe foi perguntado se teria 

interesse em realizar algum intercâmbio de estudo, e como sempre sonhadora, a 

autora lhe respondeu que sim e que já havia lido algo a respeito, contudo nada 

muito concreto. E que também possuía alguns amigos que estavam estudando 

no exterior.  

Naquele mesmo dia já em casa e com aquela idéia na cabeça, a autora 

recorreu ao Facebook e resolveu falar com seu amigo. Logo ele lhe contou um 

pouco de sua experiência como bolsista do programa Ciência sem Fronteiras, o 

qual ele fazia parte da primeira etapa. Foram expostos os desafios e as 

conquistas por ele enfrentados e logo ele se propôs a ajudá-la no que fosse 

necessário. 

                                                           
6 Bolsista do Programa Ciência sem Fronteiras (Chamada para Espanha 126/2012) com 
graduação-sanduiche em Engenharia Agronômica, Universidad Politécnica de Madrid e 
Universidade Estadual do Maranhão. E-mail: brunasousa_agronomia@hotmail.com. 
7 Professor Doutor Titular (Associado) Departamento de Biotecnología (Escola Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid). E-mail: luis.rey@upm.es 
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Foi então com a ajuda de seu amigo que a autora fez buscas na página do 

programa, nas redes sociais e se atualizou dos requisitos exigidos para se 

candidatar, de acordo com o país escolhido. 

Ciência sem Fronteiras é um programa que busca promover a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da 

inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da 

mobilidade internacional. O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em 

quatro anos para promover intercâmbio, de forma que alunos de graduação e 

pós-graduação façam estágio no exterior com a finalidade de manter contato 

com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação.  

Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se fixar 

no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas 

prioritárias definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que 

pesquisadores de empresas recebam treinamento especializado no exterior 

(CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS, 2015). 

O processo que culminou nessa experiência teve início em setembro de 

2012, quando o site do Ciência sem Fronteiras (chamada 126/Espanha) 

divulgou o edital e o período de inscrições. A partir disso a autora se preparou 

para fazer o teste de nivelamento DELE (Diploma de Español como Lengua 

Extranjera), o qual foi aprovada obtendo assim o nível exigido (Básico 1). E 

selecionou todos os documentos necessários como histórico, confirmação de 

matrícula, passaporte e comprovante de premiações.  

Com o auxílio de seus colegas de graduação conseguiu superar todas as 

dificuldade iniciais, e por fim a autora se inscreveu no edital. Em abril de 2013, 

o programa informou o resultado da chamada onde a mesma havia sido pré-

selecionada. A partir daí a comunicação com o programa era feita mediante 

troca de e-mails e através da Plataforma Carlos Chagas.  

Após todo o processo de seleção que demorou três meses a autora foi 

aprovada na Universidad Politécnica de Madrid (UPM), no curso de Ingeniería 

Agrícola. Foi gerado um contrato de bolsista com período de duração de 

setembro de 2013 a agosto de 2014. 
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A experiência constituiu-se numa grande oportunidade de 

aprimoramento técnico-científico e cultural, além de manter as portas abertas 

para próximos alunos e pesquisas entre a Universidad Politécnica de Madrid e 

a sua instituição de origem, Universidade Estadual do Maranhão. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Atividades realizadas durante intercâmbio 

 

O objetivo primordial do intercâmbio foi cursar disiciplinas e ao final das 

aulas fazer um estágio de até três meses. Depois de instalada, a autora passou a 

freqüentar a Universidad Politécnica de Madrid e a cursar disciplinas durante 

dois semestres que completaram sua formação acadêmica. Além de cursar 

também seis meses de um curso de idiomas para estrangeiros, oferecido pela 

própria universidade, obtendo assim o Diploma de Espanhol Nivel B2. 

Após várias tentativas desde o ínico do ano letivo e sem sucesso na 

obtenção de uma estância de práticas pela autora, com alguns professores de 

algumas disciplinas como, Biologia Molecular de Plantas, Microbiologia de 

Alimentos. Foi então que após uma breve apresentação de seus resultados de 

pesquisa desenvolvidos no Maranhão avaliando a qualidade microbiológica do 

mel produzido na região de pré-amazônia, que o professor Doutor Luis Rey 

Navarro, na disciplina de Analisis Microbiologico de Alimentos observou potencial 

e decidiu lhe conferir o tão almejado estágio.  

Contudo a autora pensava que iria continuar em sua linha de pesquisa, 

trabalhando com qualidade de alimentos e foi então para sua surpresa que ela 

descobriu que seu orientador trabalhava com pesquisas em Biotecnologia. Ela 

se encantou quando soube que seria estagiária durante cinco meses (abril a 

agosto) em Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP), área que 

sempre almejou estudar e pesquisar. 

O Centro de Biotecnología e Genómica de Plantas foi criado em Outubro 

de 2005. Em julho de 2006 após um acordo bilateral com Instituto Nacional de 
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Pesquisa e Tecnologia de Alimentos e Agrícola (INIA) se tornou um Centro 

Comum de Investigação UPM - INIA. 

O CBGP (Figura 1.) foi criado com o duplo objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da agricultura, silvicultura e setores ambientais, 

através da Bioeconomia baseada no conhecimento e para aumentar a 

competitividade da investigação e da produção nestas áreas.  

Também desempenha um papel educativo e prossegue para se tornar um 

centro de referência para a formação de cientistas e técnicos no domínio da 

biotecnologia e genômica de plantas, uma área cujo desenvolvimento ainda tem 

um longo caminho pela frente na Espanha. 

Durante a estância a autora pôde aprimorar o ensino com base na 

pesquisa e o valor do trabalho em equipe no laboratório sob a supervisão do 

professsor Doutor Luis Rey Navarro. A linha de pesquisa estudada se baseou 

em Novos Sistemas Simbióticos Rhizobium – leguminosa. 

 

Figura 1. Centro de Biotecnologia de Genômica de Plantas (CBGP-INIA), Campus de 
Montegancedo, Ponzuelo de Alarcón, Madrid, 2014. 

 

 

Os estudos se basearam na caracterização de diferentes aspectos, como 

tipos de sistemas de secreção de bactérias (rizóbios) que fixam nitrogênio em 

associação com leguminosas. Foram utilizados diferentes kits comerciais para a 

biologia molecular / biotecnologia. Bem como o emprego de equipamentos 

específicos (espectrofotometria, centrifugação, PCR, eletroforese de DNA e 

proteínas), e foram realizadas análises críticas dos resultados obtidos com 

diferentes amostras. Além de fazer uso de estudos de bioinformática no 
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aprendizado e trocar experiências com outros estudantes intercâmbistas de 

diferentes nacionalidades, adquirindo assim maior confiança..Também 

participou de defesa de tese, vários seminários como ouvinte. Faziam parte do 

grupo de pesquisa, do laboratório 251 os professores Tomás Ruiz-Argúesoe José 

Manuel Palacios, o doutorando David Duran Wendt, e as técnicas do 

laboratório Ana Isabel Rodríguez e Rosa Isabel Pietro (Figura 2 e 3). 

Ao final do estágio, foi apresentado um relatório das práticas 

desenvolvidas no centro e foi gerada uma nota que foi anexada juntamente com 

as notas das disciplinas cursadas. A experiência foi tão bem sucedida que o 

curso de Agronomia (UEMA) possui outro bolsista do Ciência sem Fronteiras 

na UPM e a bolsista, autora do relato recebeu um convite de retorno para 

continuar seus estudos e seguir no programa de mestrado oferecido pela 

universidade em Biotecnologia Agroflorestal. Contudo existem alguns entraves 

quanto a concretização desse convite, relacionados ao período de conclusão de 

graduação, escassez de bolsas de mestrado nessa área e questões financeiras 

quanto ao pagamento de elevadas taxas escolares. 

 

Figura 2. Bolsista do Programa Ciência Sem Fronteiras Bruna Fernanda S. de Sousa 
com professores Luis Rey e Tomás Ruiz-Argüeso e as técnicas do Laboratório de 
Microbiologia (251) do Centro de Biotecnologia de Genômica de Plantas (CBGP-INIA), 
Madrid, 2014. 
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Figura 3. Bolsista do Programa Ciência Sem Fronteiras Bruna Fernanda S. de Sousa 
com doutorando David Duran e as técnicas, Rosa Isabel e Ana Isabel do Laboratório de 
Microbiologia (251) do Centro de Biotecnologia de Genômica de Plantas (CBGP-INIA), 
Madrid, 2014. 
 

 

 

No retorno ao Brasil, foram realizadas atividades de Extensão 

Universitária com todos alunos do curso de Agronomia (UEMA) para divulgar 

o conhecimento construído no intercâmbio a partir do incentivo da diretora do 

curso a professora Doutora Ana Maria Silva de Araújo que contou com a 

presença de vários alunos e professores. Depois a convite do professor Doutor 

Evandro Ferreira Chagas na disciplina de Introdução a Agronomia para alunos 

do primeiro período, foi ministrada a palestra intitulada: Ciência Sem 

Fronteiras - um relato de uma experiência (Figura 4.). Onde os alunos foram 

estimulados a se prepararem e participarem do programa também e puderam 

tirar suas dúvidas.  

 

Figura 3.Chamada da palestra da bolsista do Programa Ciência Sem Fronteiras, São 
Luís 2014. 
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3 CONCLUSÃO  

 

À guisa da conclusão desse relato, podemos dizer que para além do 

alcance dos objetivos traçados no início do intercâmbio, inúmeros foram os 

ganhos advindos no desenvolvimento dessa atividade e experiência. 

Indubitavelmente, esta foi uma oportunidade ímpar, de grande relevância para 

o aprimoramento profissional e pessoal da docente contemplada pela bolsa. 

Entre os ganhos advindos dessa experiência destacamos a oportunidade de 

conhecer o CBGP, que proporcionou uma importante instrumentalização 

teórica e prática para a bolsista que foi difundida com os alunos do curso de 

Agronomia como exemplo vivo. Além de manter portas abertas entre futuros 

bolsistas e as universidades UEMA e UPM. 

 
 
REFERÊNCIAS  

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS. O PRAGRAMA – O QUE É. 2015. Disponível 
em: <http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa>. 
Acessado em: 29 de junho de 2015, página mantida pelo Ciência Sem Fronteiras. 
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ÊXITO MARANHENSE NO PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO-ESPANHA 
Juliana Protacio dos Santos8 

 

 

1 NTRODUÇÃO 

 

- Sou Juliana Protacio dos Santos, maranhense e tenho 22 anos. 

Sou estudante de graduação do curso de Tecnologia em Construção de 

Edifícios, pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – Campus Santa Inês. Fui bolsista do Programa Ciências sem 

Fronteiras no segundo semestre de 2014 e no primeiro de 2015 com 

chamada para Espanha. Fui selecionada para cursar as matérias de 

Engenharia Civil na Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Hunibertsitatea.  -A universidade pela qual tive a oportunidade de fazer o 

intercambio está situada na comunidade Autônoma do País Vasco – 

Espanha.  O País Vasco que tem a como origem de sua população 

desconhecida, está situado em dois países: França e Espanha, e assim 

como a região da Catalunha luta por sua independência junto aos dois 

países já citados. A sua capital se chama Vitoria- Gasteiz faz parte da 

região de Álava.  Uma comunidade Autônoma com uma cultura própria 

e modos bem peculiares desenvolvidos ao longo dos séculos.   Essa comunidade autônoma fala atualmente três idiomas: 

Castelhano, Euskara e Francês (este último somente na região que 

pertence a França). É possível encontrar em povoadas mais afastadas dos 

principais centros urbanos famílias que somente falam o eskera- língua 

falada pelos bascos desde a sua origem. É normal caminhar pelas ruas 

das pequenas cidades e ouvir os moradores se despedirem de quem quer 

que seja, nativo ou turista, com um “Agur” palavra em euskera que 

significa tchau. 

                                                           
8 Estudante da graduação Tecnologia em construção de edifícios IFMA-Campus Santa Inês. 
Bolsista do Programa Ciências Sem Fronteiras no período de 2014/2015. Onde realizou seus 
estudos pela Universidad Del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea . E-mail: juliana-
protacio-santos@hotmail.com.  
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O campus de Engenharia fica na região de Bizkaia cuja capital é Bilbao. A 

Escola de Engenheiros, como é conhecida em toda região, foi fundada pelo 

então ditador da época, Francisco Franco, com o propósito de suprir a demanda 

industrial dessa região, que por décadas há sido uma das maiores 

mundialmente. Hoje a Instituição tem reconhecimento mundial, e todos os anos 

recebe inúmeros estudantes estrangeiros para cursar um intercâmbio, ou 

mesmo, realizar um mestrado, doutorado e um pós-doutorado em diversas 

áreas oferecidas. 

O curso de Engenharia Civil, está localizado na Escuela de Ingeniería de 

Minas y Obras Publicas, esta faculdade compõe parte da escola de engenheiros. 

Na Universidad del País Vasco, quase todos os cursos de engenharia tem uma 

duração mínima de quatro anos. Apesar, de a universidade ser pública, 

diferente das universidades estaduais, federais e institutos federais que existem 

no Brasil, os alunos pagam anualmente pela sua matrícula um valor de 2.000 

Euros, que é destinado a manutenção e gastos da mesma. O estudante tem o 

livre arbítrio de escolher que disciplina irá cursar em um quadrimestre sem 

necessitar de um pré-requisito de demais disciplinas de sua grade curricular, 

porém este deverá está matriculado em no mínimo 60 créditos anualmente.  

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Primeiros Passos 

 

A universidade oferece um tutor para orientar o novo aluno que acaba 

de chegar para o seu intercâmbio. Esse tem como objetivo ajudar com toda a 

documentação necessária que o aluno ou a universidade de origem necessite, 

como também, aconselhar nas escolhas das matérias a serem cursadas. 

- Eu tive a oportunidade de enviar toda a minha documentação e 

de receber todas as informações da minha universidade de destino 
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através de tutora que foi disponibilizada pelo departamento de Relações 

Exteriores da Escola de Engenheiros. Além de me auxiliar com a questão da 

documentação, Marisa Pons que foi minha tutora, me aconselhou na escolha 

das matérias que eu pretendia cursar. 

Algumas universidades espanholas exigem muitos trâmites do 

aluno, outras não. O que vale ressaltar é que pode haver um tutor por 

curso, ou mesmo, um para todos os alunos de intercâmbio; isso varia de 

universidade para universidade e da demanda de cada uma. 

 

2.2 RECEPTIVIDADE 

 

O departamento de relações exteriores da Universidad del País 

Vasco, disponibilizou em agosto de 2014, um centro de acolhimento para 

os estudantes de intercâmbio que acabavam de chegar. Intitulado de 

“Help Center”, esse servia para ajudar os alunos a encontrarem 

alojamento, cursos de aperfeiçoamento de língua espanhola e para o que 

mais se necessitasse. - Me recordo que no dia seguinte a minha chegada em Bilbao, fui 

até o “Help Center”, na busca por informações sobre as aulas e demais 

atividades do campus. Logo na entrada, fui recebida por uma jovem 

senhora que se chamava Raquel, que muito prestativa me indicou a 

melhor forma de uso do transporte público, me deu um mapa do centro 

da cidade indicando o que poderia me ser útil, quais procedimentos 

deveria tomar para fazer a minha matrícula na minha escola e sanando 

todas as dúvidas da jovem garota que pouco falava espanhol.  

2.3 O Primeiro Quadrimestre  

 

Como falado anteriormente, a eleição das matérias a serem 

cursadas são próprias do aluno, e assim como um aluno que está 

cursando toda a sua graduação na Universidade, um estudante de 

intercâmbio tem o direito de escolher quantas e quais serão naquele 

quadrimestre. 
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- Eu havia sido aconselhada pela minha tutora quais matérias poderiam 

ser melhor para cursar naquele momento. Naquele quadrimestre eu fiz quatro 

“duras asignaturas”- como são chamadas as matérias de seis créditos - que 

foram as seguintes: 

Portos e Obras Marítimas: - Uma matéria onde eu tive a oportunidade de 

aprender sobre as diferentes variações de maré, os principais tipos de ondas 

marítimas, as principais causas de origem e quebras de ondas marítimas, os 

principais tipos de diques e taludes que ajudam na formação de praias e na 

proteção de costas e portos. Pude estudar sobre os dados históricos da região de 

Cantábria e comparar com os do Maranhão com relação às ondas. E o que me 

chamou muito atenção, foi poder aprender sobre as tecnologias no mundo 

inteiro que hoje são utilizadas para criação e manutenção de portos. 

Projetos de Engenharia: - Desde o estudo das diferentes fases até 

composições de um anteprojeto eu tive a oportunidade de estudar. Essa matéria 

que foi lecionada por dois professores era constituída por aulas teóricas e 

praticas. Durante três horas por semana tínhamos aula teórica onde o professor 

ensinava a composição de um projeto de engenharia e as responsabilidades de 

um engenheiro ou técnico em uma obra ou criação de um projeto. Em outro dia 

da semana eu tinha mais três horas de aula pratica onde junto com mais quatro 

companheiros de classe desenvolvemos um anteprojeto de revitalização de uma 

zona próxima à faculdade onde, projetamos a implantação de uma praça que 

abrigasse  área cultural, quiosques e uma zona privada de estacionamentos. 

Nessa matéria eu pude pôr em praticas conhecimentos que já havia adquirido 

em classe no Brasil, como logística de compra de materiais para compor o 

orçamento do trabalho no qual estávamos realizando e desenho arquitetônico 

na escolha do mobiliário da praça. 

Engenharia Ambiental: - O estudo dessa disciplina é de caráter 

obrigatório para todas as engenharias da Escuela de Ingenieros de Minas 

y Obras Públicas, e é ministrado em quatro módulos por quatro 
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professoras. Eu tive a satisfação de aprender sobre tratamento de águas em uma 

depuradora desde o ciclo mais básico até o processo de reação química dos 

elementos que fazem parte do processo e no final do módulo fui conhecer em 

uma visita técnica toda a pratica do que havia estudado em sala de aula em 

uma depuradora de aguas residuais, que trata uma grande quantidade das 

águas de Bilbao. Nos módulos seguintes eu estudei sobre poluição e formas de 

tratamentos de solo e ar atmosférico, como: Cálculos de chaminé, tratamentos 

de gases, tratamento de sólidos, disposição de aterros sanitários e legislação 

espanhola e vasca sobre resíduos e forma de tratar. No final da matéria toda a 

classe foi levada a estação de tratamento de resíduos da cidade que se chamar 

Garlindo. 

Espanhol Intermediário: - Mesmo com o DELE, eu sentia a 

necessidade de aperfeiçoar ainda mais o idioma. Assim como as demais 

disciplinas já citadas anteriormente, as aulas de idioma tem um papel 

muito importante dentro da universidade para os estrangeiros. Essa 

matéria é ofertada para os estudantes e contava com provas mensais e 

uma avaliação final que aprovaria ou reprovava. 

 

2.4 O Segundo Quadrimestre 

 

O segundo quadrimestre começa no final de janeiro e vai até 

junho. No mês de abril existem as férias de primavera que são quinze 

dias a contar com o feriado de semana santa. Muitas matérias optativas 

são ofertadas nessa segunda parte do ano letivo e muitos minicursos 

também. - No meu segundo quadrimestre eu cursei cinco disciplinas onde 

tive a oportunidade de trabalhar com dados brasileiros e demostrar ao 

final de duas delas. 

Organização Empresariado: Uma matéria em que eu pude aprender 

desde gerenciamento empresarial até investimento na bolsa de valores. 

Apresentei um seminário cujo tema se chamava “just in time”, e mais uma vez 
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pude aplicar conhecimentos das matérias de gestão que havia estudado 

na minha faculdade do Brasil. 

Acústica e Controle de Ruídos para Obras Civis:- Essa matéria me 

possibilitou realizar uma pesquisa em uma sala de canto da Sociedade de Coral 

de Bilbao, onde pude designar melhorias para acústica do ambiente. Como 

parte da ementa da disciplina pude sair pelas ruas e com um instrumento 

chamado sonômetro, medir o nível de ruído de diferentes esquinas e depois 

montar um mapa que indicando as zonas mais afetadas com os altos decibéis. 

 

Imagem 1.1: mapa de ruído de uma zona próxima à universidade 
Fonte: autora 
 

 

Energética para Edificações: - Através dessa matéria eu obtive a titulação 

de auditoria em eficiência energética  de edificações.  Tive capacitação para 

certificar energeticamente grandes e pequenos edifícios. 
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Imagem 1.2: atividade pratica de certificação energética 
Fonte: autora 
 

SIG - Sistemas de Informações Geográficas: - Por meio dos 

conhecimentos adquiridos nessa disciplina desenvolvi uma pesquisa de 

final, no qual apresentei o seguinte tema: Influência da BR-135 na zona 

urbana de Santa Inês – Maranhão Brasil. Através de um software 

chamado QGIS, que é usado para o desenvolvimento de mapas com 

informações eu pude analisar a influencia da BR em 10,20 e 50 metros 

para as famílias que vivem próximas e pude concluir que 19%  da 

população urbana é afetada diretamente não só pela BR-316 como a AV. 

Castelo Branco.  

 

Imagem 1.3: banner apresentado com a pesquisa realizada 
Fonte: autora 
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 Imagem 1.4: Mapa de amostragem com conclusão da pesquisa: 19% da 
população urbana é afetada diretamente pelas vias que cruzam o Centro da 
Cidade. 

Fonte: Autora 
 

DAO – Desenho Auxiliado por Computador: - Ao final dessa disciplina 

eu desenvolvi um projeto de revitalização de uma rua da cidade de Santa Inês – 

Maranhão. Com a ferramenta Autocad, pude representar em 3D o resultado de 

todo trabalho. 

 

 

Imagem 1.5: objeto de estudo: rua a ser revitalizada no projeto de fim de 
disciplina. 

Fonte: autora 
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Imagem1.6:Projeto de revitalização 
Fonte: autora 
 

2.5 Estágio 

 

Muitas instituições na Espanha não oferecem estágio para os 

alunos por não terem vagas ou vínculos com empresas. A UPV/EHU 

oferta estágio dentro dos grupos de pesquisa onde o aluno tem um 

período de no mínimo um mês e no máximo três para fazer parte. O 

estágio não é remunerado, mas o aluno pode escolher em que área deseja 

atuar. - Eu fui convidada por uma professora, que esta desenvolvendo 

sua tese de doutorado sobre fachadas verdes, a fazer uma pesquisa 

dentro deste tema e no final desenvolver um artigo para informar sobre 

os resultados obtidos. No meu artigo falo sobre os tipos de plantas 

empregados em fachadas vegetais situadas em climas áridos. A 

universidade me disponibilizou todo seu acervo eletrônico e todas as 

fotocopias necessárias para o desenvolvimento de minha pesquisa. 

-No total fiz 300 horas de estagio junto ao departamento de maquinas e 

motores térmicos da universidade. Foi uma grande oportunidade de aprender 
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sobre sistemas verdes em fachadas e de contribuir para o bom 

andamento da pesquisa de doutorado. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Concluo a minha experiência com êxito. Durante um ano tive a 

oportunidade de estudar fora do meu país, em uma universidade muito bem 

reconhecida onde tive o prazer de cursar novas disciplinas e me destacar nas 

atividades que me foram propostas.  

Passei por momentos difíceis com o idioma, com o método de ensino e 

principalmente com a cultura local. Mas tudo isso foi extremamente importante 

para minha formação tanto pessoal como profissional. 

Trago comigo uma bagagem de conhecimento que espero partilhar 

dentro e fora da minha universidade para melhorar o desenvolvimento de 

minha comunidade e até mesmo do meu país. Sou muito grata pela 

oportunidade que me foi concedida de fazer parte do quadro de alunos do 

Ciência sem Fronteiras e orgulhosa de representar o meu estado na Europa. 
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O MARANHÃO EM BUDAPEST 
Yuri Leandro Abas Frazão9 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Primeiro e talvez o único estudante da Universidade Estadual do 

Maranhão, que teve o privilégio de vivenciar a cultura da capital húngara, 

Budapeste. Com experiências únicas e marcantes na vida de qualquer 

acadêmico de Arquitetura e Urbanismo, a cidade húngara me despertou um 

novo horizonte da verdadeira qualidade urbana, onde cidades são feitas e 

pensadas para as pessoas e não para o automóvel, onde podemos nos deslocar 

com segurança e sem nenhum transtorno com um transporte público de 

qualidade e eficiência notória. 

Nomeada como pérola das montanhas, a cidade de Budapeste, capital da 

Hungria, era uma das três cidades que mais impressionavam os romanos, 

juntamente com Veneza, pérola das águas , e Roma, pérola das planícies. Por 

essa pérola que me apaixonei, criando um enorme respeito por sua cultura e 

história de luta, regada por muito sangue oriundo de grandes tragédias. 

 

2 GRANDE EXPECTATIVA E REALIDADE SURPREENDENTE 

 

Um estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do 

Maranhão ser selecionado para estudar no berço da arquitetura, era motivo 

suficiente para faltar sono por semanas, e foi o que aconteceu. Ainda para 

atenuar ansiedade o local escolhido era a famosa Budapeste, capital da 

Hungria, onde a língua oficial é o complicadíssimo húngaro. 

Talvez esses tenham sido os motivos que levaram a demora do envio do 

termo de compromisso, o que selaria o compromisso com o concedente da 

bolsa, a CAPES. Apenas 2 messes depois da seleção dos aprovados, enviei os 
                                                           
9 Arquiteto e Urbanista, UEMA. Acadêmico de Engenharia Civil, UNDB. Ex-bolsista do Ciência 
sem Fronteiras. E-mail: yuri.frazao@hotmail.com.  
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documentos necessários para a findar esse processo, pois até então já estava 

quase certo que não iria deixar de graduar no ano seguinte em arquitetura e 

urbanismo (UEMA) e adiantar o curso de engenharia civil, em uma instituição 

particular.  

A chegada na cidade húngara foi como descrita por Chico Buarque, no 

seu livro intitulado com o nome dessa cidade, uma cidade impressionante. 

Compondo o que é conhecido como o leste europeu, a cidade de Budapeste 

possui um encanto que nem eu ou Chico, conseguimos explicar. Apesar da 

Hungria ser um país pobre, comparado com os principais países do velho 

continente, é de uma organização e cultura fascinante. 

Para um acadêmico e amante do urbanismo, Budapeste é um excelente 

exemplo de urbanidade. Com a valorização dos espaços públicos, das áreas 

verdes e um sistema de transporte público eficiente, a capital húngara é 

convidativa para o passeio por suas ruas estreitas e paredões de histórias.  

Durante um ano morei em uma chamada Prater utca, onde utca em 

português quer dizer rua, muito bem localizada próximo a um shopping, 

estação de metrô, ônibus e VLT e próximo da Universidade. Aparentemente 

morava em uma região única, mas isso é Budapest, a cidade é recheada de 

equipamentos urbanos por todo lugar, não havendo nenhuma necessidade de 

locomover-se por grandes distâncias. 

 

3 CULTURA PULSANTE DE UMA CIDADE AÇOITADA  

 

Por ter sido invadida inúmeras vezes durante os últimos séculos, 

Budapest guarda muitas marcas em seu seio. A última grande invasão foi 

protagonizada pelas forças nazistas durante a segunda guerra, o que devastou a 

cidade e as manchas desta pode ser vista em toda a cidade, até hoje. Um fato 

interessante é que apenas no final do intercâmbio percebi que o prédio onde 

morava estava coberto por marcas de balas, remanescente da última grande 

guerra. Incrível pensar que aquelas marcas são de um fato tão marcante da 
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história da humanidade, bem verdade que negativas, mas não deixa de ser 

importante. Isso é viver em história, isso é viver em Budapeste. 

Não poderia deixar de retratar o guia urbano da cidade, o rio Danubio. 

As margens desse rio são completamente urbanizadas e hospeda a principal 

obra arquitetônica da cidade, o Parlamento húngaro. Budapest e o Danubio são 

exemplo de convivência harmônica entre a cidade e o rio. Após um longo 

processo de despoluição o rio está completamente despoluído e é utilizado 

como vetor de crescimento urbano juntamente com as linhas de transporte 

público. 

A universidade me proporcionou entender um pouco mais da história 

arquitetônica e urbana da cidade. Pude estudar sobre um projeto de 

revitalização do centro da cidade conhecido como “The heart of Budapest 

Programme” ou Programa do Coração de Budapeste. Um projeto com uma 

ideia similar ao Reviver em São Luís, porém muito mais abrangente, contando 

com ruas exclusivas para pedestres, privilégio ao transporte público, 

qualificação do espaço público e arquitetônico, além do investimento social e 

econômico. Um ótimo exemplo para ser importado para nossa capital e 

patrimônio da humanidade. 

Em seu livro, Chico Buarque falou dos bares e cafés utilizados por 

intelectuais em Budapeste. Nessa mesma vertente, destaco também os bares 

implantados depois de um fenômeno conhecido como “Ruin Pubs” ou pubs de 

ruinas. São bares temáticos, com decoração excêntrica, onde tudo pode servir 

para pendurar nas paredes. Além de servir como atração noturna, esses espaços 

durante o fim de semana são palcos para eventos culturais e culinários. 

Ambiente incrivelmente diferenciado que atrai públicos de diferentes estilos em 

busca de um lugar agradável na badalada noite de Budapeste. 

O interessante dos pubs de ruína, além de sua função turística e cultural, 

é que esses prédios foram desapropriados para darem espaço a uma grande 

avenida idealizada no período comunista, talvez por se tratar de um bairro 

judeu. Após algumas demolições o projeto foi interrompido por falta de fundos 

e os prédios que permaneceram de pé, foram ocupados pela população e alguns 
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hospedaram os primeiros pubs de ruina, como o Szimpla Kart, primeiro pub da 

cidade.  

Foi impressionante vivenciar a pérola das montanhas, cidade que une 

suas belezas naturais e arquitetônicas com um enredo histórico impressionante. 

Não poderia ter escolhido melhor cidade para essa experiência internacional, 

pois além de todos os glamorosos efeitos, a cidade possui um custo de vida 

extremamente baixo, o que nos possibilita aproveitar com mais intensidade, 

desfrutando dos atributos únicos dessa cidade maravilhosa. 

 

4 EXPERIÊNCIA ACADÊMICA 

 

Nos primeiros dias de aula na Busdapest University of Technology and 

Economics, ou simplesmente BME, tive uma grande dificuldade para me 

adaptar ao estilo da universidade. Não apenas a estrutura que era grandiosa, e 

logo me perdia frequentemente entre os pavimento, corredores e prédios, mas 

também quanto ao idioma dos professores que tinham um sotaque bastante 

carregado no inglês, então tive um pouco de dificuldade de entender no início.  

Mas após algum tempo, já familiarizado com a BME, passei a buscar maior 

interação com a academia húngara. Assim busquei um projeto de pesquisa que 

tinha o objetivo de estudar o “fenômeno dos ruin pubs”, mencionado acima. 

Minha pesquisa foi intitulada: A influência dos ruin pubs no turismo de 

Budapest. 

A pesquisa teve uma metodologia de questionários aplicados no aeroporto 

da cidade, onde o objetivo era avaliar se os turistas que estavam chegando na 

cidade tinha o conhecimento dos pubs e se os turistas que estavam deixando a 

cidade teriam tido alguma experiência nesses ambientes. Alguns resultados 

foram interessantes, como descobrir a relação da idade, do gênero e do motivo 

da viagem, com o conhecimento sobre os ruin pubs.  
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A figura 1 mostra um dos resultados obtidos na pesquisa, onde as pessoas 

que chegavam a cidade de Budapeste, a maioria, não conheciam sobre os ruin 

pubs. No entanto mostra também que a maior parte dos visitantes foram a 

algum pub de ruina durante a sua passagem. Isso mostra que a essa atividade 

(noturno) tem uma relevante contribuição nas atrações turísticas da cidade, 

apesar de não conheceram eles são levados a descobrir esses ambientes. 

Durante o primeiro semestre foi essa pesquisa o principal motor 

acadêmico da minha experiência, já no segundo semestre optei por disciplinas 

voltadas mais para a engenharia, o que me trouxe complicações bastante 

dramáticas do ponto de vista pessoal e interessante do ponto de vista 

acadêmico.  

O grande desafio no segundo semestre foi um concurso de pontes 

fabricadas a partir de macarrão (espaguete). Na verdade foi uma experiência 

estimulante, pois em uma mesma atividade pudemos desenvolver-se 

aprendizado sobre mecânica, resistência, pontes, além de trabalho em equipe, 

sem falar que a concurso nos trouxe uma alma competitiva.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

Foi uma experiência incrível do ponto de vista acadêmico e cultural, 

além de ter me dado a oportunidade de vivenciar coisas que apenas um 

intercâmbio, na Europa, em Budapeste, na Prater útca, poderia me 

40%

60%

Conhecia sobre os Ruin Pubs 

antes de visitar a cidade?

SIM NÃO

58%
42%

Foi a algum Ruim Pub durante 

a visita?

SIM NÃO

Figura 1: Exemplo de resultados da pesquisa 
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proporcionar. Poder trazer para o Maranhão uma serie de experiências 

europeias, no que se refere a arquitetura e urbanismo, é algo que entusiasma 

qualquer acadêmico.  

Pude perceber que o Brasil, academicamente, não está atrás de muitos 

países, porém precisa melhorar para poder desenvolver a ciência e a tecnologia, 

caminho mais curto e eficaz para o desenvolvimento social e econômico. O 

Ciência sem Fronteiras é um programa muito interessante, porém esse 

investimento não pode se ater apenas ao intercâmbio, pois investir em estrutura 

acadêmica no Brasil é ainda o mais importante para podermos desenvolver 

pesquisas e fazer a ciência brasileira se destacar Atlântico a fora. 
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