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Os brasileiros são muito bem acolhidos 
na Universidade, facilitando o 
entrosamento com os demais 

estudantes das varias nacionalidades.  
Sentem-se desafiados com o rigor 
acadêmico da Rice.   Eis alguns 
depoimentos:  ” A infraestrutura da 

faculdade é alguma coisa que deve ser 

reverenciada. É tudo muito bom, e 
voltado para que os alunos tenham as 
melhores experiências possíveis. Todos 

os professores são muito bem 
preparados e dispostos a ajudar. Mas, é 
preciso reiterar o fato de que o 
trabalho é pesado.”  Lucas Garcia 

Camargo.                                           

“A Rice University é um ambiente 
extremamente amigável e ao mesmo 
tempo desafiador. O nivel de excelência 

desta faculdade é extremamente alto 
levando os alunos  a se esforçarem para 
que atinjam seu potencial contando  
com um enorme apoio por parte dos
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funcionários e dos próprios alunos que 
estão sempre a disposição para ajudar 
em qualquer aspecto.” Catherine 

Pancotto

“Minha universidade anfitriã é um dos 
institutos de grande prestigio nos EUA, 
aqui tenho acesso a coisas que jamais 

passaram pela minha cabeça vir a 
conhecer. Fui apresentado a pessoas das 
mais diversas culturas e costumes, 

conheci professores que estão na 
vanguarda científica de seus campos. 
Esta instituição tem me dado a 

oportunidade de atingir um potencial 
muito maior do que eu imaginava com 
relação aos estudos e conhecimento.

Os professores sempre estão 

disponíveis a ajudar, as salas de aula tem 
uma excelente infraestrutura e todos 
acreditam no próprio potencial e 

tentam ajudar uns aos outros atingi-lo. 
Além disso, há também muito apoio 
por parte da administração e do 
escritório da Brasil@Rice. Senti-me 

muito bem recebido neste ambiente e 
creio que todas as atitudes foram 
tomadas para fazer da minha adaptação 

e vivência as melhores possíveis.” Rafael

da Silva Rezende.

Estudantes do Ciências Sem Fronteiras empolgados com 
a experiência que estão tendo na Rice University

OS ESTUDANTES SÃO 
RECEBIDOS COM MUITO 
CUIDADO E ATENÇÃO


