
Nós somos as  
7 Universidades  
da Irlanda
Todas as 7 universidades 
irlandesas estão classificadas 
entre o top 3% das 
universidades mundiais.
Nossos professores e palestrantes são de ponta em suas disciplinas.

Nós temos intensivas pesquisas universitárias – o espaço ideal para 
desenvolver a criatividade e a empregabilidade dos estudantes.

Universidades irlandesas alcançaram 91% de satisfação em pesquisa 
realizada pela ISB (International Student Barometer) com estudantes 
internacionais – bem a frente da média global.

Há uma alta competição por vagas em universidades irlandesas 
–  a Irlanda está classificada em primeiro lugar na Europa com mais 
estudantes graduados a cada 1,000 estudantes.

Nós temos campus e currículos internacionalizados com mais de 
18,400 estudantes internacionais nas 7 universidades.

Uma experiência em universidades 
irlandesas oferece...
•  Uma completa variedade de cursos especializados e não especializados.

•  Bolsas de estudo – altamente competitivas e totalmente financiadas pelo 
governo irlandês para Masters estão disponíveis. Além disso, todas as 
universidades oferecem bolsa de estudos para cursos de graduação e pós-
graduação para estudantes internacionais.

• Língua inglesa adaptada e programas de base.

•  Programa de Mobilidade Erasmus – (European Community Action Scheme 
for the Mobility of University Students) Fundo de ajuda para estudantes 
fazerem intercâmbio em instituições ligadas ao programa.

• Ph.D.  estruturado

• Estágios

• Acomodação no campus

• Suporte para estudantes

• Bibliotecas do mais alto nível

“NUI Mainooth é muito receptiva, com uma comunidade estudantil vibrante e 
multicultural. Nós estamos providos de amplas instalações, desde bibliotecas 

e centros que oferecem orientação gratuita para estudantes em suas matérias, 
grêmio estudantil e sociedades que suportam atividades extracurriculares. A 

Irlanda é um país lindo, muito amigável, seguro e receptivo. Eu considero minha 
experiência lá muito válida, me ajudou a ganhar uma perspectiva maior tanto em 

termos de estudos quanto de um modo geral.” 

Amrita Manohar
Índia, vencedora da bolsa de estudos do governo irlandês,         

M. Ciências da computação em gerenciamento de TI, NUI Maynooth.

National University of 
Ireland Galway – NUIG
•  Em 2012, NUIG subiu de terceira colocada na 

Irlanda - de acordo com o Ranking Mundial 
das Universidades de Ensino Superior – para 
tornar-se a primeira instituição fora da capital 
Dublin no topo do ranking, e está entre o top 
2% das universidades mundiais.

•  Em 2012, NUIG foi premiada com “5 Estrelas” 
pelo sistema de classificação da QS.

•  NUIG é considerada a Universidade Top 
da Irlanda em termos de empregabilidade, 
estudos adicionais e pesquisa de 
comercialização.

University College  
Cork – UCC
•  UCC está classificada no top 2% das 

universidades mundiais pelo QS Ranking 
2012.

•  UCC foi votada 3 vezes na última 
década pelo jornal Sunday Times a 
“Universidade do Ano” .

•  UCC foi a primeira universidade a 
ser premiada com a Bandeira verde 
internacional por “empatia ambiental”.

Trinity College Dublin – TCD
•  Ocupa a posição 67 entre as top 100 Universidades 

mundiais pelo QS Ranking 2012.

•  Na posição 42 entre as top 100 Universidades 
Europeias pelo Ranking Mundial das Universidades de 
Ensino Superior 2011.

•  Listada em 2013 pela Princeton Review entre as 378 
Melhores Universidades.

University College Dublin 
– UCD
•  Classificada no top 1% das universidades 

mundiais pela QS Ranking 2013.

•  Universidade global da Irlanda: é a 
universidade mais popular para estudantes 
internacionais com mais de 5000 estudantes 
de 127 países.

•  Primeira opção escolhida por estudantes 
irlandeses.

National University of Ireland 
Maynooth – NUI Maynooth
•  Classificada entre o top 3% das universidades mundiais pelo QS 

Ranking das universidades mundiais 2012.

•  Classificada entre as 100 melhores universidades do mundo 
com menos de 50 anos de fundação pelo Ranking Mundial de 
Ensino Superior 2012.

•  Listada em 2013 pela Princeton Review entre as 378 melhores 
universidades – em 2012 NUIG Maynooth se tornou a primeira 
universidade não norte-americana a ser listada pelo guia.

Dublin City University – DCU
•  Classificada no top 3% das universidades mundiais pelo QS 

Ranking das universidades mundiais 2012.

•  Classificada entre as top 50 universidades mundiais com 
menos de 50 anos de fundação pelo QS Ranking 2012.

•  Nos últimos 8 anos, DCU foi 2 vezes nomeada pelo  Jornal 
Sunday Times “ a Universidade do Ano”.

University of Limerick – UL
•  Classificada no top 3% das universidades mundiais pelo QS 

ranking das universidades mundiais 2012

•  “5 estrelas”  por empregabilidade dos graduados e por 
“ensino , infraestrutura , internacionalização, inovação e 
compromisso” em 2012 segundo  relatório da QS Star Report.

•  A Universidade opera um dos maiores programas de 
cooperativa educacional (estágios) na União Europeia.

Oscar Wilde
(1854 –  1900)

escritor, dramaturgo e 
poeta irlandês.

Mary Robinson
(Alta Comissária dos 

direitos humanos das 
Nações Unidas)  

Ex–Presidenta 
Irlandesa.

James Joyce
(1882 –  1941)

Romancista e poeta 
irlandês um dos mais 
influentes escritores 

do começo do  
século XXI.

Maeve Binchy
(1940 – 2012) 

Romancista, 
dramaturga, colunista, 

escritor de contos e 
oradora irlandesa.

Samuel Beckett  
(1906 – 1989)

  Romancista irlandês 
ganhador do prêmio 
Nobel, dramaturgo, 

poeta e diretor  
teatral.

O que significa ser graduado por 
uma Universidade irlandesa
Graduados em universidades irlandesas emergem como líderes, pensadores, inovadores e 
solucionadores de problemas.

Graduados em universidades irlandesas são grandes comunicadores e membros de equipe.

Graduados na Irlanda são altamente procurados empregadores. Recrutadores internacionais 
acreditam que a Irlanda produz os estudantes mais altamente qualificados do mundo. (Comissão 
Europeia de estudos para ensino superior 2009).

Qualificações em Universidades irlandesas são internacionalmente reconhecidas e estão 
completamente integradas dentro do programa European-wide Bologna Process (Acordo entre 47 
países europeus que garante compatibilidade nos padrões de qualificação do ensino superior).

“Eu completei meu Ph.D. na universidade federal fluminense e estava procurando 
por um centro de pesquisa reconhecido mundialmente para ampliar minha 

pesquisa. Meu supervisor da universidade me aconselhou a entrar em contato 
com Trinity College Dublin e eu agora estou envolvido em uma pesquisa de ponta 
sobre rede desordenada de Nano fios. Eu cheguei na Irlanda em Agosto de 2012 e 

acho que é um lugar realmente seguro e amigável. Dublin é uma bela cidade.”

Carlos Ritter 
Brasil, Ciência sem fronteiras, Trinity College Dublin

Uma experiência 
distinta…

“Eu posso dizer sem sombra de dúvidas, que meu ano em Cork foi o melhor da 
minha vida. O Departamento de Ciências da Computação na UCC é um berço 

de talentos. Meus professores eram os melhores da área, o material era muito 
interessante, estimulante e desafiador e os meus colegas de turma estavam 
seriamente envolvidos. Eu tenho a certeza que a educação de ponta na UCC 

foi o que garantiu meu atual trabalho na Google”.

Adam Tart
EUA, engenheiro de software in Mount View, Califórnia,  

na sede da Google “Googleplex”.



Quer  
saber 
mais?

Sinead Lucey
Gerente Internacional, Associação das Universidades Irlandesas (IUA).

Endereço: IUA, 48 Merrion Square, Dublin 2, Ireland

Tel: +353 1 6764948

Email: international@iua.ie     Web: www.iua.ie/international

Facebook: www.facebook.com/IrishUniversities

Twitter: twitter.com/IrishUnis

YouTube: www.youtube.com/user/irishuniversities

Detalhes dos contatos com o Escritório Internacional das 7 
Universidades da Irlanda estão disponíveis no website: 
www.iua.ie/international/international-office-contacts/

Irlanda (Éire)Como se aplicar
Estudantes não europeus podem se aplicar diretamente em sua 
universidade escolhida. Os estudantes devem contatar o Escritório de 
Admissão ou o Escritório Internacional da Universidade escolhida para 
mais informações sobre o processo de aplicação, pois cada universidade 
tem seu próprio procedimento e data de encerramento.

Requerimentos necessários
Os requerimentos necessários podem ser diferentes para cada universidade 
e para cada curso. O Escritório Internacional das 7 Universidades dirá aos 
estudantes qual a grade necessária para cada curso.

Custos
Os custos de cada curso para estudantes não europeus são favoráveis em 
comparação com outros países, variando de €8.000 a €22.000 euros por ano. 
Programas de Medicina e Veterinária podem chegar a €40.000 euros por ano.

Custo de vida:
Os estudantes devem estar preparados para gastar entre €7.000 e €10.000 
euros por ano, dependendo do tipo de acomodação e estilo de vida.

Visas
Detalhes completos sobre o procedimento necessário para obtenção de visa 
e o link com o formulário de aplicação online estão disponíveis no website 
do Serviço de Imigração e Naturalização da Irlanda (Irish Naturalisation and 
Imigration Service – INIS) www.inis.gov/ie. Para cidadãos europeus, não há 
necessidade de pedido de visa para entrar na Irlanda.

Apenas para algumas nacionalidades não europeias há necessidade de requerer 
visa para entrar na Irlanda. A lista dos países para os quais não é necessário 
pedido de visa está disponível no site do INIS. Se o seu pais não estiver na lista 
então será necessário pedido de visa.

Detalhes da Embaixada da Irlanda anexada a cada país estão disponíveis no 
website do Departamento de Assuntos Estrangeiros (Department of Foreing 
Affairs) – http://www.dfa.ie

“Como estudante de Master em Avaliação de Política Econômica e Planejamento, 
eu estive impressionado com a faculdade, com os estudantes e com as instalações 

disponíveis na NUI Galway. O programa tinha poucos alunos o que me permitiu 
aprender e tornar-me amigo dos meus colegas de classe e me socializar facilmente 

no ambiente universitário. A faculdade dedica total atenção aos estudantes, dispõem 
de fácil comunicação e são altamente especializados em suas áreas. As instalações 

são de primeira linha, com excelente laboratório de computadores, bibliotecas e 
espaços sociais. Eu realmente gostei de viver em Galway, com seus centros históricos 

e calçadão a beira-mar. Galway também é um perfeito ponto de partida para viagens 
pela Irlanda e por toda a Europa”. 

Mohit Agrawal Estudante de pós-graduação, EUA (quando completar seu MA na 
NUIG, Mohit estudará Economia em Woxford, pois ele foi premiado com uma bolsa de 

estudos Rhodes).

Milhares de estudantes vêm para Irlanda todo 
ano para buscar educação de qualidade em um 
dos mais desenvolvidos, seguro e amigáveis 
países do mundo.               
O Ensino Superior da Irlanda é um dos melhores do mundo. Graduados 
em universidades irlandesas são altamente procurados por empresas, 
órgãos públicos e instituições acadêmicas em todo o mundo. 

Seguro e Amigável
•  “O país mais amigável do mundo” Segundo o Guia de Viagens Lonely 

Planet 2010

• “O 6º país mais seguro do mundo” Global Peace Index.

•  A Irlanda é conhecida como “A Terra de milhares bem-vindos” (a “céad 
mile fáilte” em irlandês)

Cidades de cultura vibrante
•  Dublin - está entre as top 10 Melhores cidades estudantis do mundo em 

2012, segundo a QS (Quacquarelli Symonds Ranking)

•  Cork - segundo a Lonely Planet, está entre as top 10 Melhores Cidades 
para se conhecer.

•  Galway - eleita segunda colocada pelo Prêmio Destino Escolhidos pelos 
viajantes 2008.

• Limerick - eleita primeira Cidade cultural da Irlanda em 2012.

Base para multinacionais  
•  8 das 10 melhores companhias de comunicação e informação estão 

localizadas na Irlanda

• 15 das top 25 melhores companhias de dispositivos médicos

• 8 das 10 melhores companhia farmacêuticas

•  Bancos Mundiais: “está entre os top 10 melhores lugares para negócios do 
mundo”

•  Atrai mais Investimentos americanos (EUA) que todos os países da BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China) juntos.

Destino Atraente para estudantes do exterior
•  Estudantes tem a opção de permanecer por mais 1 ano após concluírem 

seus estudos para procurarem trabalho.

•  32,000 estudantes registrados no Sistema de Ensino Superior, incluindo 
7,000 estudantes registrados no exterior.

•  Mais de 105,000 estudantes da língua inglesa vêm pra Irlanda todos os 
anos.

•  Compromisso contínuo com a qualidade e o envolvimento dos estudantes 
aprovado pelo grupo Universidades da Irlanda (UI), Educação na Irlanda, 
Conselho Irlandês para Estudantes Internacionais (ICOS) e a União de 
Estudantes da Irlanda.

•  Alto nível de suporte para culturas internacionais diferentes com 
grande ênfase em Embaixadores Estudantis e eventos para estudantes 
internacionais.

Por que a Irlanda?


