ESTUDE EM

... INGLÊS NA SUÉCIA
Você já deve ter lido ou ouvido falar muitas coisas sobre a Suécia, tais como, Vikings, Escandinávia, belezas
naturais, Prêmio Nobel, modernidade, sustentabilidade, qualidade de vida, Volvo, IKEA, Scania e talvez até
sobre a estrela internacional do futebol, o sueco Zlatan Ibrahimović. O que você talvez não saiba é que a Suécia
é um dos países mais inovadores do mundo e está no topo da lista 2019 da Innovation Union Scoreboard of
the European Commission. E você sabia que a Suécia tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo
e que os suecos são considerados um dos povos que melhor falam inglês no mundo como segunda língua?
Não é de se admirar que mais e mais estudantes internacionais procurem a Suécia como destino para estudar
num programa de bacharelado ou mestrado ministrado em inglês.

Sobre a University West

A University West é uma universidade moderna que oferece educação
alinhada com uma vida profissional em um ambiente de estudo m
 oderno e
atraente. A universidade tem cerca de 15 mil estudantes e 625 funcionários. O campus da universidade tem uma localização central na
cidade de Trollhättan, perto de cafés, cinemas, restaurantes e instalações
esportivas, mas também perto de uma deslumbrante beleza natural.
O campus foi construído com foco a atender as necessidades de seus
estudantes.
Aprendizagem Integrada ao trabalho – proporciona educação vinculada ao mercado de trabalho
A University West baseia-se no princípio de que o conhecimento é
adquirido em todos os lugares, não apenas nas universidades. A integração de situações de trabalho em programas de estudo - a chamada
Aprendizagem Integrada ao Trabalho - exemplifica a importante relação
entre a universidade e o mundo exterior.
A Aprendizagem Integrada ao Trabalho proporciona aos alunos muitas
oportunidades de aprender com exemplos e situações reais da vida
profissional por intermédio de projetos, estudo de campo, programas de
mentoria e, às vezes, até estágios de trabalho.
Uma universidade com um ambiente organizacional
informal e pessoal
Na University West, os estudantes terão a oportunidade de vivenciar
um ambiente de estudo aberto, descontraído e informal. Normalmente,
professores e alunos se comunicam com base no primeiro nome. Esta
abordagem encoraja o diálogo e a colaboração entre alunos e professores e
estimula oportunidades para desenvolver novas ideias e projetos acadêmicos inovadores.
Ao contrário de muitas outras universidades, a West University é uma
instituição de ensino geograficamente de pequena escala. Isto proporciona fisicamente uma relação mais próxima entre professores e alunos
resultando na formação de equipes de técnicos e professores de fácil
comunicação e interação para respostas rápidas a questionamentos,
discussões e feedback.

Sobre a cidade de Trollhättan
A University West está localizada perto da costa oeste do sul da Suécia,
em Trollhättan, a 35 minutos de trem da segunda maior cidade da
Suécia, Gotemburgo. A cidade, com seus 55.000 habitantes, é dividida
pelo rio Göta que proporciona uma atração a parte por meio de suas espetaculares cachoeiras. Por ser uma cidade relativamente pequena, você
não precisa perder tempo em filas de trânsito nem se sentir estressado
em metrôs superlotados. Como estudante em Trollhättan, você tem tudo
o que precisa por perto. E a poucos minutos a pé do campus, você irá
se deparar com exuberantes belezas naturais podendo desfrutar de um

ambiente propicio e incentivador para fazer esportes e exercícios a céu
aberto.
A cidade de Trollhättan é sede de várias empresas de alta tecnologia,
como a GKN Aerospace (empresa voltada para a produção de motores
de aviões a jato e desenvolvimento tecnológico de motores para foguetes
aeroespaciais) e a chinesa NEVS (National Electric Vehicle Sweden –
desenvolvedora da nova plataforma tecnológica de negócios para a futura
geração de carros elétricos na antiga fábrica de automóveis SAAB).

Nossos programas de estudos ministrados no idioma Inglês
Tipo 		Nome							Duração		Taxas anuais em Coroa Sueca 											SEK*
Bacharelado
International Programme in Politics and Economics (IPPE)
3 anos		
90,000 (aprox. € 8,400)
Mestrado
International Business					
1 ano		
114,000 (aprox. € 10,600)
Mestrado
Finance							1 ano		114,000 (aprox. € 10,600)
Mestrado
IT and Management					
1 ano		
114,000 (aprox. € 10,600)
Mestrado
Work Integrated Political Studies				
2 anos		
114,000 (aprox. € 10,600)
Mestrado
Manufacturing Engineering					
1 ou 2 anos
130,000 (aprox. € 12,100)
Mestrado
Robotics and Automation (on-campus)			
1 ou 2 anos
130,000 (aprox. € 12,100)
Mestrado
Robotics and Automation (online)				
1 ou 2 anos
100,000 (aprox. € 9,300)
Mestrado
Child and Youth Studies (online, part-time)			
2 ou 4 anos
50,000 (aprox. € 4,650)
* Cidadãos da UE/EEE geralmente NÃO pagam anuidades escolares, para mais informações consulte www.universitywest.se/tuitionfees.

Candidaturas para estudantes
diplomados no Brasil
Requisitos gerais de inscrição para admissão em um programa de bacharelado - a University West admite candidaturas de bacharelado baseado
na análise documental caso-a-caso. Geralmente são aceitos os seguintes
diplomas (documentos adicionais podem requeridos conforme o programa
escolhido):
• Diploma de Ensino Médio / Certificado de Conclusão de 2 º Grau / Diploma
de Técnico de Nível Médio / Certificado de Conclusão de 2 º Grau + Histórico
Escolar Série 1,2,3
Requisitos gerais de inscrição para admissão em um programa de
Mestrado - a Universidade West admite candidaturas de Mestrado baseado
na análise documental caso-a-caso. Os seguintes graus (se em um campo
de estudo relacionado) geralmente dão acesso aos programas da Mestrado
(requisitos adicionais podem ser aplicados):
• Diploma de Bacharel / Bacharelado de 4 anos / Diploma de Licenciatura/
Licenciatura de 4 anos
Proficiência em inglês - Todos os estudantes internacionais que se candidatarem para um programa de Bacharelado ou Mestrado ministrado no idioma
inglês na University West precisam fazer um teste de proficiência conforme a
tabela abaixo. Os requisitos mínimos são:
Teste			
Academic IELTS		
TOEFL iBT- paper based
TOEFL iBT- Internet based

Pontuação mínima exigida
6.5 (no module below 5.5)
575 (at least 4.5 in written test)
90 (at least 20 in written test)

Para outros testes, isenções e mais informações, verifique www.universitywest.se/englishproficiency.
Inscrição de candidatura - www.universitywest.se/application
Data de Inicio de candidatura: 16 de Outubro de 2019
Prazo final de candidatura - 15 de Janeiro de 2020
Bolsas de estudo - Bolsas de estudo - O programa de bolsas de estudos da
University West está aberto para alunos que pagam taxas e são admitidos na
maioria dos nossos programas. Verifique em www.universitywest.se/scholarships para mais informações.

More information:

universitywest.se
UniversityWest
studyatwest@hv.se

