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Costumo dizer que a experiência no duplo diploma foi um divisor de águas na minha vida
pessoal e profissional. Na vida pessoal não só pelo aprendizado de uma nova cultura, mas
principalmente pela independência e autonomia que ganhei ao morar sozinha em um outro
país sem ser fluente no idioma. Na vida profissional, me mostrou a área na qual me
especializei dentro da engenharia, na qual trabalho há 9 anos e na qual fiz meu mestrado. Foi
uma das melhores experiências que tive dentro da graduação e tenho um enorme carinho por
todas as pessoas que conheci, tudo que aprendi e amadureci nesses dois anos. Além de ser
um divisor de águas, essa experiência é meu amor para sempre recordar.

Guilherme Gomes de Oliveira Brunetti

O ensino na França aprofundou enormemente os meus conhecimentos matemáticos. A escola
de engenharia francesa é mais teórica e matemática e este ensino me permitiu aprender
assuntos que eu tinha interesse, como Finanças Quantitativas e Aprendizagem de Máquina. O
meu trabalho atual utiliza muito do que eu aprendi no Duplo Diploma e eu talvez não tivesse
obtido esta vaga sem os meus estudos no exterior.

Fernando Saraiva Rocha da Silva

O duplo diploma me abriu portas. Os dois anos que eu fiz na Bélgica correspondem ao
mestrado europeu e me possibilitaram ingressar diretamente no doutorado após o duplo
diploma. Hoje faço doutorado na mesma universidade do meu duplo diploma e tenho
aprendido muito, tanto em relação à ciência quanto em relação ao social (conviver com uma
cultura diferente, aprender novas línguas). Tem sido uma experiência incrível que tem me
deixado mais completo e realizado.



Alvaro Henrique Chaim Correia

Foi durante o duplo diploma que tive meu primeiro contato com a área de pesquisa que veio a
ser o tópico do meu doutorado. Minha experiência na França foi central para o meu
desenvolvimento acadêmico e entusiasmo pela pesquisa, e certamente me abriu muitas
portas no Brasil e na Europa. Também posso dizer que o duplo diploma foi o período de maior
crescimento pessoal: conheci pessoas do mundo inteiro e estudei e trabalhei em diferentes
países.

Thiago Pereira Bueno

O duplo diploma na Centrale Nantes me propiciou uma visão sistêmica da carreira de
engenheiro, desde a necessidade de uma formação científica básica sólida até o
desenvolvimento de conhecimentos de gestão, marketing e finanças. Mais do que uma simples
profissão, aprendi a enxergar a engenharia como um agente transformador da sociedade.

Silvia Rodrigues Troiani

O programa de duplo diploma foi uma experiência maravilhosa, não só em termos acadêmicos
como também em termos pessoais. Me trouxe a oportunidade de conhecer a cultura francesa,
ganhar proficiência no idioma, interagir e fazer amizades com pessoas de diferentes origens.
Em um mundo tão globalizado, o duplo diploma me deu a chance de, ainda na faculdade,
expandir meu olhar para além do Brasil e conhecer e aceitar o outro como meu igual,
eliminando as fronteiras entre países. Ter sido aceita no programa também foi marcante em
minha vida, uma história de sucesso pessoal em que me inspiro até hoje quando tenho
desafios a superar.

Guilherme de Antonio Favaro

Além da experiência internacional e cultural proporcionada pelo duplo-diploma, a
oportunidade de complementar um curso técnico e específico com disciplinas de finanças,
administração, economia e estratégia foi essencial para formar meu perfil generalista
multi-disciplinar aplicado ao ambiente de trabalho atual.

Matheus Vitti Santos



O programa de Duplo Diploma foi, sem dúvida, o maior ponto de inflexão na minha vida -
profissional e pessoal. Não só conheci novas culturas e visões de mundo, como também
conheci como funciona o pensamento acadêmico e profissional em terras distantes do Brasil.
Conheci amigos que ficarão para o resto da vida, professores e profissionais que foram
instrumentais para meu futuro profissional, e acima de tudo, um lugar no mundo o qual eu me
identificasse. Meu presente é impensável sem o importante passado que foi o Duplo Diploma.

Paula Tiemi Goto

O programa de Duplo Diploma foi uma experiência transformadora para mim! Tive a
oportunidade de conhecer um outro método de ensino, pude estagiar, tive cursos
diferenciados e melhorei meu nível de francês e inglês. Mas além disso, eu cresci muito
pessoalmente. Me virei, me adaptei a outras culturas e fiz amizade com pessoas de todo
mundo. Essa troca cultural foi muito enriquecedora e abriu minha mente. Com certeza, voltei
uma pessoa mais flexível e adaptável.

Gabriel Teixeira Vilela

O programa de duplo diploma ampliou meus horizontes de atuação, facilitando o meu
envolvimento com projetos de porte internacional. Além do lado profissional, o crescimento
pessoal é imensurável, o contato com outras culturas abre a mente de um jovem e permite ter
uma visão mais ampla do mundo.

Frederico César Mendes Calil

A experiência de viver, estudar e trabalhar em outro país lhe oferece ensinamentos que
nenhuma escola pode ensinar. Você aprende a apreciar outras culturas, se adaptar a
diferentes regras e costumes, a se virar em lugares completamente estranhos a você.
Principalmente, você aprende a estabelecer objetivos de médio e longo prazo e a batalhar para
atingi-los. Como se diz em minha terra natal, "ver coisa é correr mundo!".

Rebeca Gomes de Hollanda Cavalcanti

O Duplo Diploma representou os melhores dois anos da minha vida! Ter essa experiência me



ajudou a crescer nos âmbitos pessoal e profissional. Profissionalmente tive pela primeira vez
uma exposição internacional, o que abriu portas e acabou me dando acesso ao meu primeiro
(e atual) emprego. Pessoalmente tive a chance de conhecer pessoas incríveis e viajar pelo
mundo! Super recomendo!

Matheus Bruno Ferraz

O Duplo Diploma foi muito importante não apenas na parte acadêmica. Primeiramente, ter
aprendizado em uma cultura diferente é algo que muda bastante, pois algumas coisas não são
como estamos acostumados o que soma muito no processo de aprender coisas novas e nos
adaptarmos a diferentes situações. Acredito que está é uma habilidade tão ou mais
importante que o conhecimento por si só nos dias atuais.

Adicionalmente, o processo de amadurecimento é muito acelerado, pois é uma das situações
em que realmente estamos "sozinhos" para resolver problemas e temos que lidar com
diferentes pessoas. Isso é uma constante na nossa vida e nos molda e essa primeira parte fora
do país é um desafio que nos faz crescer muito.

Emilio Pietro Rosseto

A primeira vez entrei em um avião na minha vida foi para meu diploma duplo em Milão - de
onde eu voltei dois anos depois. O duplo diploma me expôs a um mundo diferente, tanto do
lado acadêmico quanto do lado pessoal. Fortaleceu minha capacidade de adaptação e minha
independência e me deu coragem para enfrentar desafios. Tenho certeza de que me formei
como um profissional mais maduro e com melhores capacidades interpessoais devido à minha
experiência no diploma duplo.

Allan Jun Hirata

O programa de duplo diploma me abriu portas para seguir uma carreira internacional. Um diploma de
peso equivalente na Europa é certamente um facilitador, seja para assuntos burocráticos como visto e
cidadania, mas principalmente por seu reconhecimento pelas empresas e o networking com
ex-alunos. Viver essa experiência no exterior faz o indivíduo sair da sua zona de conforto, criando um
novo ambiente desafiador no cotidiano, colocando em contato com diferentes pessoas e cultura,
expondo e abrindo a novas perspectivas da realidade.



Mario Sergio Saraiva Cabral

Como engenheiro e futuro médico, compartilho que o duplo diploma foi um divisor de águas
em minha carreira ao expandir o meu horizonte sobre o vasto campo de atuação das ciências
técnicas. Entre descobertas pessoais, culturais e acadêmicas, foi pela fantástica experiência
de vida na França que se iniciou o meu ainda atual objetivo profissional de contribuir à área da
saúde com minha bagagem tecnológica, visando ajudar pessoas.

Henrique Kenji Formaggio Noguchi

O programa de duplo-diploma traz um duplo ganho ao graduado. Além dos benefícios
evidentes do duplo diploma, (o que abre portas em um mercado que provavelmente seria de
difícil acesso), há ganhos intangíveis significativos pela vivência em outro país por um período
prolongado e a assimilação cultural. Hoje estou próximo de completar 10 anos no mercado de
trabalho e vejo claramente que a capacidade de adaptação e o entendimento profundo de
outras culturas e personalidades é qualidade rara e inestimável.

Daniel Sanches Montemor Augusto

Fazer Duplo Diploma foi certamente o ponto alto de minha graduação. A exposição a um
ambiente cultural diferente, estando imerso em uma universidade referência mundial,
certamente me possibilitou um desenvolvimento multifacetado e acelerado. Sou
extremamente grato à Poli e à comunidade que a sustenta pela oportunidade que me foi
oferecida.

Isabela Alves de Souza

No quesito profissional, a experiência de duplo diploma para mim foi um bônus principalmente
pelo aprendizado generalista, de uma maneira que não existe oferecimento no Brasil
atualmente, e pelos estágios no exterior que adicionaram grande peso ao currículo.

No quesito pessoal, o crescimento foi intenso, a sensação é de ser criança novamente e ter
que reaprender comunicação, alimentação, hábitos, e até como estudar ou trabalhar segundo
os novos costumes. Sou muito grata à POLI pela oportunidade!



Marcela Orlandi

Estar em contato com uma nova língua, uma nova cultura e outro método de ensino foram
essenciais para formar a profissional que me tornei. Os anos de duplo diploma foram os
melhores da minha vida, onde aprendi muito e fiz amigos que levarei para toda a minha vida.
Fui como a garota da Poli e voltei como mulher, que aprendeu a ter responsabilidades e se
virar, pessoal e academicamente falando. Uso todos esses aprendizados na minha vida
profissional e conto com orgulho sobre tudo que aprendi e vivi.

Giovanni Aiosa do Amaral

O Duplo Diploma foi um divisor de águas não apenas para minha carreira acadêmica e
profissional, mas também no âmbito pessoal. Eu cresci como engenheiro e me encontrei como
pesquisador a partir dos dois anos que passei na França. Meus estágios me mostraram qual o
caminho eu realmente tinha a vocação para seguir, e ao retornar tive escolhi com
tranquilidade seguir minha carreira acadêmica, primeiro no mestrado e agora no doutorado,
ambos com um enfoque direto em aplicações de engenharia. A experiência de um intercâmbio
é transformadora, e os dois anos de duplo diploma foram uns dos mais importantes da minha
vida.

Gustavo Kajiura

O programa de duplo diploma me deu a possibilidade de conhecer novas culturas e formas de
trabalho. Desenvolveu melhora da minha autonomia, autoconhecimento e empregabilidade. Me
deu a possibilidade de fazer amizades que levo até hoje, e serviu como porta de entrada para
minha primeira experiência profissional, na área de Sustentabilidade/SSMA da petroquímica
brasileira Braskem, onde eu pude aplicar parte do que aprendi na França.

Rodolfo José Ferrari da Silva

O duplo diploma ajudou muito na minha carreira profissional e no meu crescimento pessoal. O
fato de conviver com diversas culturas e a exposição a outros pensamentos, formam a pessoa
de uma maneira completa, além de abrir a cabeça para um pensamento mais livre e formador.
O duplo diploma foi essencial em línguas, onde pude aprender francês, inglês, e ainda iniciar
em outras línguas como espanhol e alemão, tudo de uma maneira imersiva e com os colegas
que fiz ao longo da jornada. Por fim, a experiência que tive abrangeu também um tempo em
uma empresa, onde fui visto como um engenheiro júnior e pude ver o impacto do meu trabalho



e sentir a responsabilidade como parte da equipe. Incentivo muito a fazerem o programa e ter
a oportunidade de viver outra cultura, abrir mais o leque da formação e poder aproveitar de
uma experiência única, com certeza a formação brasileira somada a uma experiência no
exterior é um enorme diferencial profissional, mas com certeza uma lembrança magnífica dos
amigos, professores, colegas da empresa e todas as pessoas que te marcam para toda a vida.

Bruno Peixoto

O duplo diploma possibilita conhecer a cultura e a tecnologia estrangeira. Além disso, eu
conheci pessoas que tornaram-se amigas. A visão globalizada me permite vislumbrar as
diversas opções de emprego disponíveis no mundo. Além disso, foi possível ter uma
experiência com outras nacionalidades .O duplo diploma possibilita conhecer a cultura e a
tecnologia estrangeira. Além disso, eu conheci pessoas que tornaram-se amigas. A visão
globalizada me permite vislumbrar as diversas opções de emprego disponíveis no mundo.
Além disso, foi possível ter uma experiência com outras nacionalidades.

Bruno Velloso Rodrigues

O duplo diploma foi parte fundamental da minha formação acadêmica, profissional e pessoal.
O programa me abriu diversas oportunidades e me deu amigos para o resto da vida.

Pedro Luiz Coelho Rodrigues

O duplo diploma foi uma oportunidade única para o meu crescimento tanto pessoal quanto
profissional. Desde o início da graduação, serviu como uma enorme motivação para ter boas
notas e ir sempre além. A experiência do DD em si foi muito boa e permitiu que eu abrisse a
cabeça de uma forma que eu nunca teria podido se tivesse ficado no Brasil. Aprender
matemática "do jeito francês" e dar mais valor à qualidade do ensino de engenharia da Poli, são
duas coisas que guardo comigo. Pelo fato de ter estudado em uma instituição de elite na
França, tive muitas portas que se abriram tanto no Brasil quanto na Europa.

Isis de Mello Vasconcelos

Foi um divisor de águas em termos de amadurecimento pessoal e responsabilidade, gestão de
tempo, resiliência e conhecimento. Abordar métodos e culturas diferentes exigiu muito
desenvolvimento para viver os 2 anos intensamente.



Marcos Paulo Pereira Moretti

O Duplo Diploma é uma experiência que permite entrar em contato com uma pluralidade
cultural muito grande, por estar em um meio com colegas de diversos países. Depois do DD,
tive a oportunidade de fazer o meu TCC em parceria com o C2D e o Banco Itaú, empresa em
que estou trabalhando hoje depois de ter estagiado lá por 6 meses, graças ao meu trabalho
com o C2D.

André de Oliveira

Do ponto de vista profissional, o programa de duplo diploma figura como um grande
diferencial na formação do aluno pois indica que aquela pessoa foi capaz de se destacar
dentre os seus pares ao passar na seleção para o programa. Também sinaliza forte capacidade
de adaptação a um novo ambiente acadêmico e social, habilidade dentre as mais valorizadas
atualmente nas grandes empresas. Do ponto de vista pessoal, é uma experiência muito
intensa. No meu caso, foi um primeiro teste real de autonomia como indivíduo. Sou natural de
São Paulo e até então morava com meus pais. Outro ponto muito importante foi o processo de
imersão prolongada em uma realidade cultural e social distinta daquela de minha origem. Esta
vivência induziu reflexões acerca de meus próprios valores, ideais e contexto social de origem,
o que foi fundamental na construção da minha postura como indivíduo, cidadão e profissional.

Antonio Luiz Zambelli Loyola Gonzaga Mendonça

A experiência que vivi fora do Brasil contribuiu muito para complementar a minha formação
acadêmica, colaborando para que eu pudesse participar com maior competitividade no
mercado profissional.

José Carlos Melo de Oliveira Jr.

A experiência que tive no programa de Duplo Diploma foi transformadora tanto do ponto de
vista pessoal quanto profissional. Tive experiências que somente em um programa como esse
poderia ter tido. Recomendo a todos que desejam ver a vida pelo prisma de outra cultura e que
tenham vontade de compartilhar esse aprendizado no nosso país.



Mariana Ramos Franco

O duplo diploma foi essencial para minha formação técnica e crescimento pessoal. Ele me
permitiu vivenciar uma outra cultura, aprender um outro idioma, além de complementar minha
formação como engenheira.

Patrick Jorge Munhoz Arnhold

O duplo diploma abriu um leque rico e variado de perspectivas profissionais e ampliou minha
visão de mundo, de uma forma que eu nem poderia imaginar antes dessa experiência. Hoje
devo muito do que conquistei, do que penso, e do que sou a essa grande oportunidade vivida.
Guardo ótimas lembranças de um período muito especial da minha vida.

Alan Ferreirós

Recomendo fortemente um programa de intercâmbio ou de duplo diploma para estudantes de
graduação ou pós-graduação. Claramente a contribuição cultural de um programa desses é
relevante, mas também é interessante obter uma perspectiva diferente dos conceitos que
aprendemos na faculdade. Um intercâmbio também contribui para fortalecer o caráter e a
auto-estima, além de proporcionar um salto de maturidade profissional, que faz diferença no
dia-a-dia da carreira. Em termos institucionais, vejo nos intercâmbios a melhor forma que
existe para fortalecer vínculos entre universidades, certamente resultando em grandes
benefícios para a pesquisa.

Lucas Arnaud Postal

O Duplo Diploma em uma École Centrale expandiu de forma considerável a minha visão sobre a
atuação do Engenheiro. A realização de uma formação generalista me fez sair de minha zona
de conforto e me estimulou na busca de soluções que não seriam exploradas em formações
mais específicas de Engenharia. Acredito que a formação generalista completou de forma
excepcional a minha formação na Escola Politécnica.



Bruno R. S. de Camargo

O Duplo Diploma POLI-USP e UTC-France foi uma experiência determinante na minha vida
acadêmica e profissional. Ingressei na POLI-USP já interessado em fazer intercâmbio e, no 3o
ano, fui aprovado para a primeira turma de Duplo Diploma com a UTC-France a partir de 2011.
Escolhi a UTC porque é uma universidade bem reconhecida na França no meio acadêmico e
industrial, apesar do histórico recente (1972). Pelo fato de ser uma instituição mais jovem, a
UTC beneficia de um status misto de "Université" e "Grande Ecole" no sistema francês. A
pedagogia é moderna e sem programa fixo: o estudante de engenharia cursa as disciplinas
que quer em função de seus interesses e segundo algumas regras para completar créditos e
se formar. O curso termina com um estágio obrigatório de seis meses, em tempo integral, e
que pode ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho na França. Depois do Duplo
Diploma, eu me especializei na área de motores e hoje, quase 10 anos depois da minha
formatura, eu tenho um cargo de engenheiro sênior no setor automotivo.

Pedro Alexandre Martins

O programa de Duplo Diploma da Poli-USP foi decisivo na minha carreira e, sobretudo, para o
meu crescimento enquanto pessoa e enquanto profissional.

Morar 2 anos na Alemanha fez com que minha visão de mundo ficasse mais madura, com uma
perspectiva diferente sobre o mercado de trabalho e as relações interpessoais.

Lá, tive a oportunidade de fazer um estágio, o que representou uma experiência internacional
em minha carreira, em um dos melhores centros de inovação da Europa (Merck Innovation
Center).

Retornei para o Brasil podendo escolher onde seguir minha carreira, e escolhi fazer parte do
crescimento da Liv Up, foodtech fundada por 2 politécnicos que também fizeram duplo
diploma e que passou de 80 funcionários no início de 2018 para mais de 750 em 2021.

Bruno Piotto Hespanhol

Foi decisivo para alcançar meu desenvolvimento profissional. Do ponto de vista pessoal, tenho
certeza que criei muitos bons amigos que ainda encontro e converso rotineiramente, além do
contato cultural com toda comunidade européia.



Matheus Bismarck Penque

Experiência única, em todos sentidos, mas principalmente no âmbito de visão de mundo,
conhecimento pessoal e resiliência.

Hélio Campos Neto

Considero um privilégio e um marco muito importante em minha vida pessoal e profissional a
participação no Programa de Duplo Diploma da Escola Politécnica da USP com a École
Nationale des Ponts et Chaussées.

Foram anos de muito aprendizado humano, técnico e profissional. Inesquecíveis.

Certamente recomendaria a experiência aos futuros colegas engenheiros da Escola
Politécnica.

Fernando Amá Stephan

Mais do que conteúdo, o Duplo Diploma é uma forma de te ensinar sobre a vida e sobre a
cultura de outro país. Gosto de pensar que se a Poli te faz conseguir uma entrevista em
praticamente qualquer lugar do Brasil, o Duplo Diploma te consegue um emprego.

Antonio Guilherme Ferreira Viggiano

O duplo diploma foi incrível tanto do ponto de vista pessoal (amigos para vida toda, experiência
internacional, aprendizado de outro idioma) quanto profissional (networking, trabalho no
exterior, currículo). Recomendo para todos!!!

Albert Lopes de Oliveira

O programa foi muito importante para a construção de uma visão de mundo plural, além de
proporcionar experiências que aliam desenvolvimento de competências profissionais e
pessoais.



Rodrigo Leme Sarzi Sartori

Lifetime opportunity: com todo o background e apoio da USP poder se lançar para o mundo e
uma carreira internacional. Só tenho a agradecer.

Enoch Yang

O duplo diploma foi essencial para completar a formação dada pela Poli. No DD eu tive a
oportunidade de me aprofundar em tópicos e matérias que não foram abordados ao longo da
escolaridade na Poli, além de proporcionar uma experiência e vivência muito boa no exterior,
gerando bastante amadurecimento. Além disso, o DD também me abriu boas oportunidades
após a formatura, como o emprego onde estou hoje, que não teria sido uma possibilidade se
não fosse por conta do DD. Acredito que o duplo diploma não é a resposta para tudo, mas é
uma excelente oportunidade para aqueles que podem fazê-lo.

César Alexandre Fumey

Descobrir outras culturas abre a mente e permite ser, além de um melhor profissional, uma
melhor pessoa.

Laurie Chesnel

O Duplo Diploma na POLI me ajudou a me adaptar e ser mais flexível para escolher a empresa
onde eu queria trabalhar ; me deu também mais oportunidades de trabalho, eu vejo hoje que
meu perfil considerado como diferente, tem um apelo no Linkedin por exemplo; Além disso,
aprender uma nova língua me ajudou a ser mais confiante e independente no trabalho; hoje eu
continuo a falar português de vez em quando no trabalho e nas obras.

Camila de Andrade Scatolini

O programa de duplo diploma me permitiu ter uma formação muito mais completa. Foi lá que
eu descobri descobri a minha paixão pela área de engenharia de software.



Adriano Carlos da Silva

O Duplo Diploma foi minha primeira experiência fora do Brasil e abriu as portas para a minha
carreira internacional.

Felipe Benincasa

Duplo diploma me trouxe novas perspectivas e me ajudou a expandir minha zona de conforto e
conhecimento. Me tornei uma pessoa mais segura e capaz de enfrentar desafios com mais
resiliência.

Thiago Zequi Sousa

A experiência de morar dois anos na França não só contribuiu para um crescimento pessoal,
como me ajudou a aprofundar meus estudos em áreas que me interessavam e a encontrar
novas possibilidades para minha carreira.

Fabio Antonio Carraro Braga

Além do excelente ensino, o Duplo-diploma me abriu oportunidades para uma carreira
internacional.

Guilherme Bosso

O programa de Duplo Diploma da Poli foi fundamental para a minha inserção no mercado de
trabalho.


