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DO BRASIL

Ampla experiência
As seis faculdades da Universidade 
são compostas por 29 escolas e 
departamentos acadêmicos. Oferecemos 
mais de 600 cursos de graduação 
e pós-graduação em uma variedade 
de matérias.

Uma comunidade internacional
Bristol é o lar de quase 30.000 alunos 
de graduação e pós-graduação. 
Cerca de 25% dos nossos alunos 
vêm de fora do Reino Unido.

Um número crescente de estudantes 
brasileiros estuda aqui, e gostaríamos 
que você se unir a nós.

Uma cidade diversificada
Bristol é um lugar amigável e vibrante, 
com uma cultura distinta e uma história 
rica. Nossa cidade multicultural é o lar 
de pessoas de 187 países, falando 
91 idiomas.

Fundada em 1876, a Universidade de Bristol tem uma 
reputação global de ensino e pesquisa de alta qualidade.

Um mundo de oportunidades
Você pode celebrar eventos culturais, 
compartilhar experiências e se conectar 
com estudantes de todo o mundo no 
Global Lounge de Bristol.

As sociedades são outra ótima maneira 
de conhecer amigos que pensam 
como você e compartilhar sua cultura 
com os outros. Nossos mais de 400 
clubes estudantis incluem Sociedade 
Portuguesa, Sociedade Latina, Rede de 
Estudantes Internacionais e muito mais.

Ex-alunos inspiradores
Nossa rede internacional de ex-alunos 
inclui mais de 170 graduados no Brasil. 
Os ex-alunos da Bristol são empregados 
em organizações como o CNPq, 
o Ministério da Economia e uma série 
de universidades de prestígio.   “Bristol é uma cidade multicultural com pessoas 

de mente muito aberta. Conheci muitos amigos 
pela Universidade, em eventos e no escritório 
de pesquisa. A Universidade me deu todo o 
suporte que eu precisava com orientação sobre 
vistos para minha estadia no Reino Unido.”

Anderson, Brasil PhD em Engenharia Civil
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Saiba mais
Visite nossa página do Brasil para:

•  Obter mais informações sobre os 
requisitos de entrada

•  Saber como se candidatar

•  Veja uma lista de nossos representantes 
de educação (agentes) em seu país.

bristol.ac.uk/study-brazil-23

Entre em contato
E-mail: international-office@bristol.ac.uk

Requisitos de entrada
Aceitamos uma ampla gama de qualificações. Você pode encontrar requisitos de 
entrada específicos em páginas de cursos individuais online. A tabela abaixo lhe dará 
uma ideia dos requisitos típicos para cada nível de estudo.

Requisitos de língua inglesa
Se a sua língua materna não for 
o inglês, você precisará apresentar uma
prova de sua habilidade no idioma 
inglês. Aceitamos uma ampla gama de 
qualificações e testes. Diferentes cursos 
precisam de diferentes níveis de inglês. 
Os requisitos específicos estão listados 
nas páginas individuais do curso online.

Bolsas de Estudo
Nosso esquema de bolsas Think Big 
apoia estudantes internacionais de todo 
o mundo. Investimos £3 milhões em 
bolsas de estudo da Universidade de
Bristol para estudantes estrangeiros 
em 2023.

Outras oportunidades de financiamento 
podem estar disponíveis de parceiros 
e patrocinadores.

Para obter as informações mais recentes 
e se inscrever, visite bristol.ac.uk/
international-scholarships 

Tipo de graduação Qualificações aceitas Mais informação

Programa 
da Fundação 
Internacional

Faixa de qualificações 
do ensino médio aceitas

bristol.ac.uk/ifp

Curso de 
graduação
(Bacharelados: BA, 
BEng, BSc, BDS, 
BVSc, LLB, MArts, 
MEng, MSci, 
MBChB)

Um dos seguintes: 
• Qualificações do ensino médio 

combinadas com um programa 
de fundação/ponte adequado 
concluído com sucesso

• Primeiro ano de um diploma 
universitário brasileiro 
(Licenciado/Bacharel)

• IB (Bacharelado Internacional)

• Grado avanzado do sistema 
britanico

bristol.ac.uk/
undergraduate

Pós-graduação 
em sala
(Mestrado: MSc, 
MA, MRes, LLM)

Bacharel/Licenciado (4 anos 
ou mais de duração) com 
boas notas

bristol.ac.uk/
postgraduate

Pós-graduação 
doutorado
(PhD)

Para licenciaturas em Ciências/
Engenharias: Bacharel/Licenciado 
(4 anos ou mais de duração)
com boas notas. Para outros 
graus: Mestre

bristol.ac.uk/
postgraduate

SE APLICANDO EM BRISTOL

Todas as informações são precisas no momento da impressão (julho de 2022) e visam a inscrição em 2023. 
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