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Corrida 1: Zonta larga 
em terceiro e ganha a 
corrida com liminar na 
justiça
Do:/SportTV

Brasileiro Marcas:
Com grid reduzido, o 
campeonato nacional de 
Marcas realizou as duas . 
corridas em  Goiânia com 
vitória de Odair dos Santos e 
Vicente Orige. /Vicar

Corrida 2: Max Wilson foi 
o melhor e festejou a 
segunda vitória na 
temporada
Do:/Auto Sport

O ensino superior: 
Como é e quanto custa 
estudar em Portugal

MOTO GP:
Marc Márquez ganhou mais 
uma, a nona nesta 
temporada/do AutoSport

MOTO 3:  
Jorge Martin é o novo 
campeão de Moto3 /do 

AutoSport

STOCK CAR

MOTO 2: 
Francesco Bagnaia foi 
terceiro e festejou o título 
da Moto2 /do AutoSport
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ESPECIAL:
Como é viver na Europa

Stock Car salva o final de 
semana de poucas corridas

Em Goiânia a Stock Car fez a penúltima corrida da temporada com vitórias de Zonta e Max Wilson. 
Daniel Serra #29 lidera o campeonato e decide o título em Interlagos, dia 9/12 

Motociclismo

ESPECIAL:
Educação em Portugal
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Race 1

Race 2

Líder do campeonato 

Ricardo Zonta e Max 
Wilson foram os 
vencedores da 11ª e 
penúltima etapa da 
temporada, realizada no dia 
4 de novembro, em Goiânia 
(GO). 

Prova 1

Na largada, o pole Daniel 
Serra manteve a ponta 
seguido por Felipe Fraga, 
Ricardo Zonta e Diego 
Nunes. Rubens Barrichello 
fez largada espetacular ao 
sair de 13º para o sétimo 
lugar nas voltas iniciais. 
Enquanto o líder se 
mantinha à frente, Zonta 
usou o botão de 
ultrapassagem para tomar o 
segundo lugar de Fraga na 
quinta volta. 
Depois de todas as paradas 
obrigatórias, até a 20ª 
volta, a ordem foi 
restabelecida com Ricardo 
Zonta na liderança seguido 
de Diego Nunes, Felipe 
Fraga, Daniel Serra e 
Gabriel Casagrande em 
quinto. 
Nas voltas finais Ricardo 
Zonta assegurou a segunda 
na temporada e quinta na 
Stock -, com Diego Nunes 
em segundo lugar. Fraga e 
Serra ficaram em terceiro e 
quarto, com Gabriel 
Casagrande em quinto.

Motociclismo

Em mais duas corridas 
com poucos carros no grid 
o campeonato nacional de 
Marcas realizou a sétima 
etapa em Goiânia, 
correndo a preliminar da 
Stock Car sábado e 
domingo.
Na primeira corrida 
disputada sob chuva, a 
vitória ficou com o pole 
Odair dos Santos que 
venceu a terceira prova no 
campeonato. 

Resultado da Corrida 1*:
1. 74 Odair dos Santos - 16 voltas 
2. 43 Vicente Orige - a 8s307
3. 10 Humberto Biesuz - a 14s441
4. 6 Roberto Hofig - a 26s333
5. Enrico Bucci - a 26s602
6. 37 Guilherme Reischl - a 4 voltas
NÃO COMPLETOU
7. 99 Cesar Bonilha - a 5 voltas

A segunda e última corrida 
foi disputada na manhã de 
domingo e a vitória ficou 
nas mãos de Vicente 
Orige, que conquistou a 
liderança na última das 17 
voltas da prova. Bucci 
terminou em segundo, e 
Bonilha em terceiro.
A última etapa do 
campeonato será 
disputada juntamente com 
a final da Stock Car em 
Interlagos, dia 9 de 
dezembro.

Brasileiro Marcas

RESULTADO FINAL – 3 Horas Velopark - RS 

STOCK CAR  
Goiânia

Prova 2

Na segunda corrida, com o 
grid invertido, Cesar 
Ramos#30 largou na frente, 
perdendo a posição na 
segunda volta para Julio 
Campos#4. Poucas voltas 
depois, Ramos abandonou a 
disputa após quebra do 
motor. Antes das paradas 
obrigatórias Julio Campos, 
Nelsinho Piquet, Gabriel 
Casagrande e Rubens 
Barrichello disputavam as 
quatro primeiras 
colocações. Daniel Serra e 
Felipe Fraga faziam um 
duelo particular, correndo 
em quinto e sexto.  
Após as paradas, Max 
Wilson foi ganhando 
posições até assegurar a 
vitória, a segunda da 
temporada. Nelsinho Piquet 
foi segundo no seu primeiro 
pódio na Stock Car - e 
Felipe Fraga repetiu a 
terceira colocação da 
primeira prova – tirando 
mais seis pontos da 
desvantagem a Daniel 
Serra, que chegou em sexto.
O campeonato de 2018 será 
decidido no dia 9 de 
dezembro em Interlagos, 
em duas corridas com 
pontuação dobrada. Daniel 
Serra, Felipe Fraga e 
Rubens Barrichello lutam 
pelo título. 

Resultado da Corrida 1*:
1. 10 Ricardo Zonta - 29 voltas
2. 70 Diego Nunes - a 3s159
3. 88 Felipe Fraga - a 6s174
4. 29 Daniel Serra - a 6s308
5. 83 Gabriel Casagrande - a 11s474
6. 111 Rubens Barrichello - a 17s500
7. 33 Nelson Piquet Jr - a 18s529
8. 4 Julio Campos - a 21s903
9. 51 Átila Abreu - a 23s369
10. 30 Cesar Ramos - a 23s783

Resultado da Corrida 2*:
1. 65 Max Wilson - 29 voltas
2. 33 Nelson Piquet Jr - a 0s435
3. 88 Felipe Fraga - a 4s447
4. 11 Lucas Di Grassi - a 6s227
5. 83 Gabriel Casagrande - a 7s030
6. 29 Daniel Serra - a 8s159
7. 46 Vitor Genz - a 9s229
8. 18 Allam Khodair - a 9s306
9. 4 Julio Campos - a 10s112
10. 8 Rafael Suzuki - a 11s308

Classificação do Campeonato:
1. Daniel Serra, 297 pontos
2. Felipe Fraga, 272
3. Rubens Barrichello, 209
4. Julio Campos, 198
5. Max Wilson, 197

Fotos: Fernanda Freixosa

Resultado da Corrida 2*:
1. 43 Vicente Orige - 17 voltas
2. 66 Enrico Bucci - a 0s478
3. 99 Cesar Bonilha - a 0s952
4. 10 Humberto Biesuz - a 11s236
5. 6 Roberto Hofig - a 23s805
6. 37 Guilherme Reischl - a 54s536
NÃO COMPLETOU
7. 74 Odair dos Santos - não largou

MALÁSIA
Moto 3

Jorge Martin é o 
novo campeão de 
Moto3. O piloto 
espanhol venceu na 
Malásia e viu Marco 
Bezzecchi terminar 
apenas em quinto, 
precisamente o 
resultado que era 
necessário para 
sagrar-se campeão 
neste domingo.

MOTO 2 

FRANCESCO BAGNAIA 
CAMPEÃO

O piloto italiano Francesco 
Bagnaia finalizou em terceiro e 
comemorou o título em 
Sepang na Moto 2. 

MOTO GP 

Rossi liderava mas sofreu uma 
queda no fim e Márquez 
festejou a 9ª vitória do ano na 
MotoGP
O piloto da Honda, que estava 
em 2º, subiu para a ponta e 
sustentou a vantagem de quase 
dois segundos para o espanhol 
Alex Rins da Suzuki. 

Márquez vence a 
nona corrida do ano

Resultado Final (10 primeiros):
MOTO GP

1º - Marc Márquez (ESP/Honda
2º - Alex Rins (ESP/Suzuki), a 1s898
3º - Johann Zarco (FRA/Yamaha), a 2S474
4º - Maverick Viñales (ESP/Yamaha), a 4s667
5º - Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 6s190
6º - Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), a 11s248
7º - Alvaro Bautista (ESP/Angel), a 15s611
8º - Jack Miller (AUS/Pramac), a 19s009
9º - Danilo Petrucci (ITA/ Pramac), a 22s921
10º - Hafizh Syahrin (MAL/Yamaha), a 26s919
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A EUROPA COMO ELA É

Na edição de hoje vamos falar do ensino superior em Portugal. Comparado com os custos que 
temos no Brasil, o valor das propinas não é alto. Tanto que recentemente o governo federal 

Português fez um diploma (projeto no Brasil) para baixar o preço das propinas (mensalidades), 
mas os estudantes não tomaram muito conhecimento. 

O problema na verdade não tem sido os custos das universidades, mas de arrendamento (dos 

aluguéis das residências), uma questão que ganha diariamente espaço na mídia e nas conversas 
dos alunos.

do:/Jornalismo europeu

Patricia Weber

A matrícula nas licenciaturas em
Portugal é feita anualmente. Aqui
todos os cursos são de licenciatura,
não há bacharelado, tendo a
maioria a duração de três anos. A
formatação é uma consequência do
Tratado de Bologna que a partir de
2004 procurou padronizar o ensino
na União Europeia com o objetivo
de facilitar o intercâmbio dos
alunos entre os diversos países do
bloco. Antes disso cada país
adotava normas próprias.
Nenhuma faculdade, universidade
ou instituto politécnico é gratuito
no país. E também não há uma
variação tão expressiva de valores
como no Brasil. Vamos pegar como
exemplo quatro universidades
portuguesas: duas de Lisboa e duas
do Porto para termos como
comparar os valores do ano letivo
2018-2019. O custo médio anual da
Universidade Católica de
Lisboa, uma instituição privada, é
de 2000 euros mais a taxa de
matrícula de aproximadamente
275 euros. Já no norte, a
Universidade Fernando
Pessoa tem propinas médias que
variam entre 1900 e 2600 euros
mais matricula de 350 euros para
a maioria dos cursos, sendo que os
da área da saúde podem ter um
custo de até 6100 euros
anualmente. Nas universidades
públicas, a Nova de Lisboa tem
taxas de 1060 euros anuais. A
Universidade do Porto tem o
custo médio de 1500 euros
para os alunos de países
pertencentes a comunidade de
língua portuguesa. Nos casos das
públicas pode haver uma variação
da propina quando falamos de
cidadãos portugueses e
estrangeiros. É preciso levar em
conta que todos os documentos
solicitados as universidades são
pagos separadamente: o que vai
desde um atestado de matrícula até
o diploma de finalização do curso,
que podem custar entre 5 e 400
euros. Para quem pensa em cursar
a licenciatura é preciso se
programar. As aulas normalmente
começam em setembro, mas cada
universidade tem seu tramite de
ingresso e matrícula. Além disso, é
preciso encaminhar o visto de
estudante ainda no Brasil e o
consulado tem levado mais de 90
dias para finalizar o processo
internamente e carimbar o
passaporte.

Outra questão interessante é a
possibilidade de realizar a
licenciatura em conjunto com o
mestrado, o que é chamado de
mestrado integrado, e que
normalmente acrescenta um ano e
meio nos estudos e pode ser
pensado, em alguns casos, já na
matrícula inicial.
Para conhecer as universidades e
seus cursos, é possível pesquisar o
site da Direção-Geral de Ensino
Superior

https://www.dges.gov.pt/pt.

Por fim, é importante dizer que os
valores do mestrado,
doutorado e pós-doutorado
também são bem mais acessíveis
em Portugal. O valor de um
doutoramento em universidade
particular na área de ciências
sociais, humanas ou da
informação custa em média
2000 euros no 1º ano,
baixando para 1700 no 2º ano,
para além da taxa de 350 euros
de matrícula paga anualmente.
Para a universidade pública, o
custo fica em torno de 1300
euros anuais mais 50 euros de
matrícula. Os mestrados são feitos
em um ano e meio, doutorados em
três anos e pós-doutoramento em
no máximo um ano.

Os politécnicos e as faculdades/universidades: A diferença entre estas 
instituições em Portugal é a formação. Enquanto as universidades promovem 
principalmente a investigação e o desenvolvimento da teoria, os formandos do 
politécnico são orientados normalmente para o exercício da atividade profissional. 

UNIVERSIDADES

PúblicasPrivadas

Fonte: Jornal Expresso

O ensino superior em Portugal

https://www.dges.gov.pt/pt

