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10 Razões Para Estudar na Erasmus
University Medical Center Rotterdam
(Erasmus MC), na Holanda
O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF)
Holanda oferece bolsas para treinamento em
Medicina e Ciências da Saúde.
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2 Erasmus MC oferece uma ampla gama de
cursos e programas (cursos de curta duração,
graduação, master’s, doutorado-sanduíche,
doutorado pleno, pós-doutorado).

Por que na Holanda? Porque Erasmus MC
conta com um grande número de estudantes
estrangeiros e ótima localização na Europa.
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4 Por que Erasmus MC? Porque Erasmus MC
é um instituto médico de referência no mundo,
possuindo um dos rankings mais altos na área
de medicina clinica.

Estudantes brasileiros gostam Erasmus MC,
veja abaixo o testemunho da Milena Marcolino.
Veja tambem esse filme no YouTube de Jose
Andres Calvache Espana, nosso aluno de
Universidad del Cauca, Columbia.
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O procedimento de inscrição online no site
www.cienciasemfronteiras.gov.br é facil e leva
pouco tempo. Erasmus MC pode rapidamente
indicar um orientador ou um co-orientador na
área de pós-graduação (em 3 dias úteis).
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7 Todas as aulas são ministradas em
inglês. Erasmus MC oferece cursos de inglês para
estudantes que precisam ou queiram aperfeiçoar
suas habilidades nessa língua.

O Erasmus Summer Programme 2012 e
os Fellowships são uma ótimo maneira para
conhecer Erasmus MC.
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9 Um diploma de Erasmus University
Rotterdam é mundialmente reconhecido e de
grande valor para uma carreira internacional
(indústria, setor público, trabalho clínico,
ciências acadêmicas).
10 Prof. Antônio Ribeiro (HC/UFMG):

Roterdã é uma cidade cosmopolita e aberta
aos estudantes estrangeiros que poderão ter
ali uma verdadeira experiência acadêmica
internacional.

Depoimento de Milena Marcolino, Universidade Federal
de Minas Gerais, Faculdade de Medicina
Durante o período de doutoramento, tive a grande oportunidade de participar do Erasmus Summer Programme e passar nove meses
trabalhando em pesquisas no renomado Erasmus MC, através do Programa de Doutorado no País com Estágio no Exterior, da CAPES.
No Erasmus Summer Programme, foi possível conhecer estudantes do mundo todo e trabalhar com professores experts nas áreas de
meu interesse. Além disso, tive a oportunidade de aprender de forma mais aprofundada sobre metodologia de pesquisa, técnicas
avançadas em estatística e estilos criativos de ensino, que tornaram o aprendizado muito mais interessante. Durante meu estágio
no Erasmus MC, percebi que estava em um local de excelência em minha área, e que estava rodeada de pessoas comprometidas com
seu trabalho. O que aprendi durante esse período será muito útil em minha vida acadêmica e profissional.
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