ENSINO SUPERIOR

Universidade St Andrews vem ao Brasil
No dia 17 de abril, um representante da universidade St Andrews, estará no Brasil para visitas a
escolas, conversas com alunos e participação de eventos. Em Curitiba, estão agendadas as escolas
Everest, Mananciais do Bosque, Cultura Inglesa e a Universidade Positivo. Reconhecida como a
terceira melhor Universidade do Reino Unido pelo ranking do jornal The Guardian, St Andrews possui
mais de mil alunos de pós-graduação em quatro Faculdades de Artes, Divindades, Medicina e Ciências.
Recentemente a instituição - que é famosa por formar o príncipe William e a princesa Kate - foi eleita a
Universidade do Ano do Reino Unido para a Experiência Estudantil 2018, pela Times and Sunday Times
Good University Guide 2018. Isso se deve, em boa parte, à estrutura, que tem laboratórios de pesquisa
de excelente qualidade, biblioteca com acesso eletrônico à maioria das grandes publicações, além de
centros de esportes e estudantis, com vários serviços de orientação e apoio aos estudantes.

A universidade veio a convite da gradeUP, empresa curitibana que assessora estudantes dispostos a
estudar fora do Brasil. De acordo com Leonardo Trench, diretor executivo da gradeUP, essa é uma
grande oportunidade de apresentar mais uma instituição que demonstra claro interesse em ter mais
alunos brasileiros em suas salas de aula. As cidades escolhidas para visitar são Curitiba, São Paulo e
Rio de Janeiro, onde terá um estande na EuroPos Brasil – feira especializada em pós graduação nos
países europeus.

Sobre St Andrews
Fundada em 1413, St Andrews é a terceira universidade mais antiga entre todos os países falantes de
língua inglesa e fica na cidade de St Andrews, localizada na costa Noroeste da Escócia. Com 17.000
habitantes permanentes, sua economia gira em torno da universidade, que conta com 8.000 alunos,
(quase metade deles é estrangeira).

De acordo com o ranking do The Guardian, o curso de História da Arte é o segundo melhor entre as
instituições britânicas. A universidade também ocupa as primeiras posições no ranking em relação a
cursos como História, Inglês, Política, Teologia, Ciência da Computação, Química e Física. Em 2010,
ficou entre as 20 melhores do mundo em artes e humanidades, segundo o ranking da Times Higher
Education (THE).

Já passaram pela universidades pessoas notáveis como seis vencedores do prêmio Nobel. Mas os exalunos mais famosos são outros: o príncipe William e sua esposa Kate Middleton. Foi lá que o casal se
conheceu e começou a namorar. William estudou Geografia e Kate, História da Arte.
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