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Receita para o sucesso

Com 25 anos, após conclusão de mestrado na UnB, engenheiro

eletrônico foi selecionado para doutorado na Alemanha

CAMILA RABELO

Repórter da UnB Agência

Ser aprovado em uma seleção para fazer doutorado no exterior é uma

grande vitória. Imagine em três delas. O engenheiro eletrônico, João

Paulo Lustosa da Costa, 25 anos, conseguiu essa façanha. Ele passou

em primeiro lugar em um programa no Japão e obteve resultados

positivos também na China e na Alemanha, onde mora atualmente.

Com um currículo invejável, o jovem, formado pelo Instituto Militar de

Engenharia (IME) e mestre pela Universidade de Brasília (UnB), está

entre os poucos brasileiros que estudam no exterior com bolsa do

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(Cnpq).

O cearense, que já passou pela capital carioca e por Brasília, há um

ano faz pós-graduação em Telecomunicações na Universidade

Tecnológica de Ilmenau, na Alemanha. A aprovação nas seleções para

doutorado é visto pelo engenheiro como fruto do esforço e dedicação

na profissão, valores que aprendeu ainda cedo, quando, para

economizar em casa, fez concurso para estudar no Colégio Militar de

Fortaleza (CMF).  “O sucesso não é questão de sorte, sempre trabalhei

bem o meu currículo e tentei fazer o melhor”, diz Costa.

Mas a trajetória de dedicação do engenheiro começou ainda no ensino

médio. No Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (Cefet),

Costa certificou-se da aptidão para o estudo de física e matemática,

matérias fundamentais na área de exatas. A habilidade nas disciplinas

e a admiração pela carreira militar foram aspectos relevantes na hora

de escolher a profissão.

Ele obteve resultado positivo na Escola Preparatória de Cadetes do

Exército (Especex) e Universidade Federal do Ceará (UFC), e ainda foi

aprovado em um dos vestibulares considerados mais difíceis do país,

no IME. “O instituto foi o ideal para unir engenharia e carreira militar”,

comemora a escolha.

EXPERIÊNCIA – Talvez o segredo do sucesso do jovem cientista, que

também é 1° tenente do Exército Brasileiro, seja a inquietação,

vontade de estar sempre em busca de conhecimento e desafios.

Mesmo durante a graduação no IME, instituto conhecido pelo alto grau

de exigência, procurou atividades externas para aprofundar e

diversificar suas habilidades. Além de cursos de inglês e japonês,

línguas que tem domínio, Costa fez estágios em duas importantes

instituições de pesquisa: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

e Instituto Nacional de Pesquisa Pura e Aplicada (Impa), ambos do

Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT).

Concluída graduação, em 2003, Costa optou pela transferência para o

Centro Integrado de Telemática do Exército (Citex) na capital federal.

Na cidade, ele deu continuidade aos estudos e, em 2003, ingressou na

UnB como aluno especial do mestrado e passou a dar aulas na

instituição como professor substituto. Em 2005, foi selecionado na

pós-graduação. A sua dissertação foi defendida no primeiro semestre

de 2006. “A universidade me acolheu com muita receptividade. Lá tive

oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido na

graduação”, afirma.

Os estudos desenvolvidos por Costa na UnB, sobre comunicações

móveis, foram base para sua aprovação no doutorado na Alemanha,

em que atuará na mesma linha de pesquisa. No que depender da

avaliação do professor do Departamento de Engenharia Elétrica da

Faculdade de Tecnologia (FT) da universidade brasiliense, Ricardo

Zelenovsky, o desempenho do estudante superará as expectativas dos

europeus. “É sem dúvida um aluno muito aplicado, que vai além dos

resultados solicitados e traz sempre novas idéias”, elogia.

DICAS PARA O SUCESSO ACADÊMICO

- Estudar freqüentemente é primordial para bons

resultados

- Procurar sempre tirar notas altas e dedicar-se ás áreas

de interesse desde a graduação

PERFIL

João Paulo Lustosa da

Costa cursa doutorado em

Telecomunicações pela

Universidade Tecnológica de

Ilmenau, na Alemanha, desde

2006. Mesmo ano em que

concluiu o mestrado em

Engenharia Elétrica pela

Universidade de Brasília

(UnB). Em 2003, graduou-se

em Engenharia Eletrônica no

Instituto Militar de Engenharia

(IME). Na carreira militar

ocupa a patente de 1°

tenente, licenciado do Centro

Integrado de Telemática do

Exército (Citex).

Entre 2005 e 2006, foi

professor substituto da UnB.

Também ministrou aulas, em

2006, nas Faculdades

Integradas da União do

Ensino Superior Certo

(Unicerto). Atuou como

pesquisador na Agência

Brasileira de Inteligência

(Abin), em 2005, e fez

iniciação científica no Instituto

Nacional de Matemática Pura e

Aplicada (Impa) e Centro

Brasileiro de Pesquisas Físicas

(Cbpf), entre 2000 e 2003.
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- Procurar participar de atividades de pesquisa nos

laboratórios da instituição em que estuda ou demais

centros científicos

- Manter-se próximo aos professores e ter bom

relacionamento com os colegas

- Sempre converse com pessoas mais experientes sobre

as suas possíveis decisões. Elas estão à frente e têm

sugestões importantes

- Ao fim de uma etapa, mantenha-se atento aos

próximos passos para não perder tempo

Todos os textos e fotos podem ser utilizados e reproduzidos desde que a fonte

seja citada. Textos: UnB Agência. Fotos: nome do fotógrafo/UnB Agência.
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