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INTRODUÇÃO

O Reino Unido abriga algumas das universidades que são 

verdadeiros berços da educação superior. O local conta  

com instituições centenárias e um projeto muito bem 

estruturado de ensino em todos os níveis. Então, escolher 

esse destino para se graduar pode fazer um bem e tanto  

para o seu currículo.

Além de aprender inglês fluente, você tem a chance  

de conhecer um novo método de ensino e de ter  

uma educação que será reconhecida em qualquer  

parte do mundo.

Ao total, o Reino Unido conta com mais de 150  instituições 

de ensino superior, sendo que mais de 100 delas estão na 

Inglaterra. Qualquer que seja o curso que deseje, é possível 

encontrá-lo por lá e se capacitar. Iniciando a jornada em 

tempo e preparando-se com qualidade, dá para se tornar 

um dos milhares de estudantes que, muitas vezes, cruzam 

oceanos para ter uma educação de alta qualidade.

Quer descobrir o que fazer? Nossa equipe separou dicas 

incríveis para você conseguir uma vaga na instituição  

desejada. Confira!

http://daquiprafora.com.br/


ENTENDA COMO 
FUNCIONA A 
GRADUAÇÃO NO 
REINO UNIDO
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ENTENDA COMO FUNCIONA A GRADUAÇÃO NO REINO UNIDO

Para conquistar o seu diploma britânico é preciso, em 

primeiro lugar, compreender como funciona a graduação 

no Reino Unido. O sistema é diferente, e o processo de 

seleção também tem mais etapas que o brasileiro.

Para não ter dúvidas, confira tudo o que separamos sobre 

o assunto!

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/quais-sao-as-vantagens-de-ter-uma-graduacao-internacional-no-curriculo
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ENTENDA COMO FUNCIONA A GRADUAÇÃO NO REINO UNIDO

BACHELOR

O diploma de bacharelado envolve áreas como artes ou 

ciência. A partir disso, você pode escolher o “major”, que é a 

especialização ou o tema específico. O bacharelado em ciência, 

por exemplo, pode ter um major voltado para biologia.

Entre os diplomas, estão:

• Bacharelado de Artes (Bachelor of Arts — BA);

• Bacharelado de Ciência (Bachelor of Science — BSc);

• Bacharelado de Educação (Bachelor of Education — BEd);

• Bacharelado de Engenharia (Bachelor of Engineering — 

BEng) e

• Bacharelado de Leis (Bachelor of Laws — LLB).

 

Normalmente, a duração da graduação é de 3 anos, mas 

alunos estrangeiros, em geral, precisam cumprir um ano de 

Foundation Course antes de ingressar na faculdade.

http://daquiprafora.com.br/


CONHEÇA O 
FOUNDATION COURSE
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CONHEÇA O FOUNDATION COURSE

O Foundation Course é, muitas vezes, obrigatório para alunos 

estrangeiros que desejam cursar uma faculdade no Reino Unido. 

Ele serve como uma base a fim de nivelar os conhecimentos e 

preparar os estudantes para fazer uma graduação no local.

Na sequência, veja mais informações sobre como ele funciona e 

entenda quais são as suas principais características!

http://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA O FOUNDATION COURSE

AFINAL, COMO É O 
FOUNDATION COURSE?

Esse curso, como o próprio nome sugere, ajuda a criar as 

“bases” para a formação profissional e acadêmica. Isso ocorre 

porque o ensino no Reino Unido conta com 13 anos ao todo e, 

em geral, os estudantes estrangeiros, como brasileiros, cursam 

apenas 12 no total.

Ele aborda matérias mais gerais que usualmente são 

explorados no ensino secundário do Reino Unido. Com isso, 

todos os estudantes são nivelados e ficam preparados para 

entrar em uma universidade do local.

http://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA O FOUNDATION COURSE

COMO FAZER A TRANSIÇÃO 
PARA A UNIVERSIDADE?

Ao fazer o Foundation Course, você tem a chance de 

concluí-lo e seguir para a universidade. Para que isso seja 

possível, é indispensável ser aprovado no Foundation, 

com a nota mínima exigida.

Além disso, é essencial escolher o curso antes de 

começar esses estudos, pois, quando finalizá-lo, se 

aprovado, a transição já é feita para a faculdade e inicia-

se o primeiro ano. Apesar de a vaga não estar garantida, 

o índice de aprovação dos alunos do Foundation Course 

para a graduação ultrapassa os 90%.

http://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA O FOUNDATION COURSE

É POSSÍVEL PULAR ESSE ANO?

Para ser possível pular o Foundation Course, as 

universidades do país exigem que o estudante tenha 

cursado o ensino médio em uma escola brasileira que 

tenha algum programa de currículo internacional, como o 

programa IB (International Baccalaureate®). 

Caso seu currículo escolar brasileiro tenha sido o 

tradicional, será necessário fazer o ano do Foundation.

A entrada nas universidades britânicas acontece por um 

processo seletivo com características próprias. Em vez 

do tradicional vestibular e a listagem de alunos entre as 

posições, o sistema do Reino Unido tem uma avaliação 

mais holística.

Nosso time sabe que há grandes mudanças em relação 

ao Brasil e, por isso, separamos os principais passos para 

ter sucesso nessa jornada. Veja quais são!

http://daquiprafora.com.br/


EXPLORE O PROCESSO 
SELETIVO
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EXPLORE O PROCESSO SELETIVO

As etapas do processo seletivo podem variar de instituição 

para instituição, por isso é sempre muito importante checar 

como funciona a seleção da universidade para a qual você deseja 

aplicar. Mas de maneira geral, as etapas a seguir são as mais 

usuais de serem solicitadas. Confira!

http://daquiprafora.com.br/
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EXPLORE O PROCESSO SELETIVO

NOTAS ESCOLARES

As notas acumuladas durante os últimos 4 anos na 

escola (o histórico escolar) são um importante requisito 

para a aprovação e costumam ser avaliadas por todas as 

universidades inglesas. Por isso, quanto antes começar 

a se preparar melhor, pois sua dedicação com os 

estudos tem muito valor!

Essa é uma das principais diferenças do sistema 

brasileiro, já que, por aqui, os alunos nem sempre se 

importam com o desempenho nesse período e deixam 

para focar os estudos apenas quando se preparam para 

o vestibular.

ENEM

Existe a possibilidade em algumas universidades do 

Reino Unido de utilizar a nota do Enem feito no Brasil 

como uma das etapas de avaliações.  Vale saber que o 

resultado da avaliação que pode ser usado é o do ano 

anterior à seleção.

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/quando-comecar-a-se-preparar-para-fazer-faculdade-no-exterior
https://daquiprafora.com.br/blog/quando-comecar-a-se-preparar-para-fazer-faculdade-no-exterior
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EXPLORE O PROCESSO SELETIVO

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS

Em todos os casos, independentemente da instituição, é preciso 

apresentar o certificado de proficiência em inglês. Para o 

Reino Unido, o teste oficial é o IELTS. Na prova, você passará 

por testes de produção e de compreensão escrita, bem como de 

compreensão e de produção oral.

Algumas universidades exigem uma nota mínima. A preparação é 

muito importante, pois o bom resultado ajuda a conquistar a vaga 

na instituição da sua preferência.

http://daquiprafora.com.br/
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EXPLORE O PROCESSO SELETIVO

PERSONAL STATEMENT

Em geral, as universidades do Reino Unido solicitam 

uma redação que serve para conhecer um 

pouco mais sobre quem é o estudante. Essa é a 

oportunidade de o candidato contar por que deseja 

estudar naquela universidade, por quais razões 

escolheu aquele curso, demonstrar sua personalidade, 

realizações e, especialmente, compartilhar os 

projetos em que ele participou e que ajudaram no seu 

desenvolvimento como pessoa.

http://daquiprafora.com.br/
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EXPLORE O PROCESSO SELETIVO

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO

Nem todas as universidades exigem cartas de 

recomendação, mas se precisar enviar uma, elas 

auxiliam a instituição a conhecer um pouco mais sobre 

o perfil do aluno e identificar se ele está dentro do que a 

universidade procura.

As cartas devem ser feitas por professores e por 

coordenadores do colégio do estudante, descrevendo 

e ilustrando seu perfil acadêmico.

http://daquiprafora.com.br/
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EXPLORE O PROCESSO SELETIVO

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Poucas universidades inglesas costumam avaliar esse 

requisito; em geral, somente as mais competitivas como Oxford 

ou Cambridge o avaliam, mas é bom entendê-lo melhor.

As atividades extracurriculares podem ser entendidas como tudo 

o que o estudante faz fora do currículo obrigatório do colégio, 

como trabalho voluntário, olimpíadas acadêmicas, organizações 

estudantis, estágios, trabalhos, esportes, artes e outros afins.

Quanto mais impacto a atividade tiver, principalmente em um 

ambiente social, mais relevante ela será para a candidatura do aluno.

http://daquiprafora.com.br/
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EXPLORE O PROCESSO SELETIVO

PORTFÓLIO

Em situações específicas, como cursos de artes, moda, design, 

fotografia ou cinema, a maioria das faculdades exigem que o 

estudante envie um portfólio com os seus melhores trabalhos. 

Essa é uma maneira de avaliar se os requisitos técnicos 

demandados pelo curso são atendidos ou não.

http://daquiprafora.com.br/


ENTENDA SOBRE AS 
APPLICATIONS
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ENTENDA SOBRE AS APPLICATIONS

AS APPLICATIONS

Com todas as etapas organizadas para serem 

entregues, é hora de fazer as applications ou 

candidaturas para as universidades escolhidas. Ela é 

feita pelo Universities and Colleges Admissions Service 

(UCAS), um sistema em forma de plataforma que 

reúne as principais instituições do Reino Unido. Basta 

cadastrar todas as suas informações pessoais e de 

ensino e escolher as universidades para as quais 

deseja se candidatar.

O envio da application exige o pagamento de uma 

pequena taxa por instituição. Nesse modelo, só é 

possível se candidatar a 5 faculdades simultaneamente.

Se a desejada não estiver no sistema, o processo 

acontece individualmente, de acordo com as regras de 

cada uma. Conheça antes para se preparar. 

E por falar em se antecipar, a resposta pode demorar 

até 3 meses. Então, é preciso seguir os prazos para 

receber o retorno a tempo da matrícula.

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/universidades-na-inglaterra-como-funciona-o-processo-seletivo
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ENTENDA SOBRE AS APPLICATIONS

SELEÇÃO PARA OXFORD 
E CAMBRIDGE

A University of Cambridge e a University of Oxford 

são duas das mais prestigiadas do mundo. Elas são 

as melhores do Reino Unido e estão entre as primeiras 

globais de acordo como ranking Times Higher Education. 

Por causa disso, o processo de seleção é diferente.

Além dos critérios tradicionais, elas têm requisitos 

específicos. É por causa disso, inclusive, que o processo 

delas começa mais cedo. Para as duas, é preciso realizar 

entrevistas e, às vezes, trabalhos e exposições sobre 

o curso desejado. A partir disso, os estudantes são 

avaliados e selecionados de acordo com o perfil.

Não podemos deixar de fora uma informação 

importante: só é possível se candidatar a uma delas 

de cada vez. Se em um ano você fizer a inscrição para 

Cambridge, não poderá tentar Oxford e vice-versa.

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/descubra-agora-quais-sao-as-melhores-universidades-do-mundo
https://daquiprafora.com.br/blog/descubra-agora-quais-sao-as-melhores-universidades-do-mundo


CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
UNIVERSIDADES DO 
REINO UNIDO
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO REINO UNIDO

Ao escolher a universidade do Reino Unido 

para estudar, vale a pena explorar as principais 

instituições. Nada melhor que já conhecer um pouco 

da universidade para se adaptar, certo? Por isso, veja 

quais são as opções de destaque, de acordo com a 

classificação do ranking mundial THE!

http://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO REINO UNIDO

UNIVERSITY OF OXFORD

Considerada a melhor universidade do mundo pelo ranking 

Times Higher Education, a University of Oxford também é 

uma das mais tradicionais. Relatos de aulas na instituição datam 

de 1096, o que a torna uma das mais antigas do mundo. Sua 

estrutura é formada por 38 colleges, além da opção central. 

Também conta com mais de 100 possibilidades de graduação e 

1.000 cursos diferentes por ano.

http://daquiprafora.com.br/
http://www.ox.ac.uk/
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO REINO UNIDO

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

A University of Cambridge é outra instituição 

tradicional do Reino Unido. Localizada em Cambridge, 

foi fundada em 1209 e é uma das mais prestigiadas 

do mundo. Ela tem 31 colleges, 150 departamentos e 

recebe 18 mil estudantes de várias partes do mundo.

Personalidades ilustres estudaram nessa universidade, 

como Isaac Newton e Charles Darwin. Não à toa a 

instituição tem entre seus ex-alunos 120 vencedores 

do Prêmio Nobel, 11 ganhadores da Medalha Fields e 14 

primeiros-ministros da Inglaterra. 

http://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO REINO UNIDO

IMPERIAL COLLEGE LONDON

A Imperial College London é uma instituição localizada em 

Londres e com grande foco na inovação e na preparação para 

o mercado de trabalho. Conta com cursos de saúde, ciências 

e negócios. Sua reputação no ensino e na pesquisa a torna uma 

das principais opções do local.

UCL

E, por falar em pesquisa, a UCL é uma alternativa famosa. A 

instituição londrina existe desde 1826 e é o centro de algumas 

das maiores descobertas da ciência, graças aos seus estudos 

de ponta. Com 42 mil estudantes de 150 países, é uma opção 

perfeita para quem busca uma experiência única para a formação.

http://daquiprafora.com.br/
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CONHEÇA AS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES DO REINO UNIDO

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS 
AND POLITICAL SCIENCE

Completando o top 5 de melhores instituições do Reino Unido, a 

London School of Economics and Political Science é voltada para 

a área de Ciências Humanas e Sociais. Também localizada em 

Londres, foi fundada em 1895 e hoje tem tradição no ensino de 

ciências políticas e temas relacionados. Além das aulas, é possível 

aproveitar diversas atividades para complementar a sua formação.

http://daquiprafora.com.br/


PREPARE-SE PARA 
ESTUDAR NO REINO 
UNIDO
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PREPARE-SE PARA ESTUDAR NO REINO UNIDO

Até aqui, você já ficou por dentro do funcionamento 

da seleção para o estudo no Reino Unido. Mas além de 

se candidatar para as instituições, é preciso resolver 

outras etapas.

Pensando nisso, separamos os principais passos para 

estudar no Reino Unido. Veja no que prestar atenção e 

acompanhe todas as questões relevantes!

http://daquiprafora.com.br/
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PREPARE-SE PARA ESTUDAR NO REINO UNIDO

PROGRAME-SE PARA 
O CUSTO DE VIDA

É essencial se preparar para o custo de vida no Reino 

Unido. Além das despesas como moradia, alimentação 

e transporte, você terá os gastos associados ao curso, 

como a matrícula e os valores de taxas anuais da 

universidade.

De acordo com o serviço de imigração, os valores, 

considerando custos com a faculdade, a alimentação 

e a moradia, podem variar de 25 a 45 mil libras por 

ano. Quanto mais perto de Londres você estiver, maior 

é o custo para se manter no Reino Unido.

Não se esqueça ainda da contratação de um seguro-

saúde, para o caso de acontecer alguma eventualidade. 

Inclusive, ele é obrigatório para estudantes e ajuda a 

obter o visto com maior facilidade.

http://daquiprafora.com.br/
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PREPARE-SE PARA ESTUDAR NO REINO UNIDO

CONHEÇA AS PRINCIPAIS 
LOCALIZAÇÕES

O Reino Unido é composto por cinco países, então não 

faltam escolhas para quem deseja fazer um curso 

superior. Mesmo na Inglaterra, é possível ir além de 

Londres e buscar cidades menores, tranquilas ou um 

pouco afastadas, por exemplo.

Também dá para investir em grandes cidades de  

outros países, como da Irlanda do Norte ou da Escócia. 

Para não ter dúvidas, vale pesquisar as universidades 

conveniadas no UCAS e até a lista da Times 

Higher Education, com as melhores instituições 

do Reino Unido.

O importante é explorar as características de cada 

lugar, bem como o custo de vida e até as regras de cada 

instituição. Desse jeito, é possível tomar a decisão certa 

pela sua carreira.

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/conheca-as-6-melhores-faculdades-da-inglaterra
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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PREPARE-SE PARA ESTUDAR NO REINO UNIDO

ENTENDA AS PERSPECTIVAS DE 
QUEM SE GRADUA NO EXTERIOR

Por falar em carreira, ter um diploma do Reino Unido é, por si 

só, um grande feito para o seu currículo. As universidades 

britânicas têm prestígio internacional e, com essa formação, 

você se destaca no mercado de trabalho.

http://daquiprafora.com.br/
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PREPARE-SE PARA ESTUDAR NO REINO UNIDO

Além disso, dá para desenvolver soft skills bem importantes. 

Morar no exterior permite criar um senso de autonomia, de 

independência e até de tolerância pelas diversas culturas e 

realidades. O amadurecimento é mais rápido, o aluno se vê 

responsável por administrar seu tempo, as situações do dia a dia, 

por tomar suas próprias decisões e acaba também se tornando 

mais flexível.

Com as novas competências e o conhecimento técnico, dá para 

garantir um melhor desempenho na profissão e se destacar de 

outros profissionais.

http://daquiprafora.com.br/
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PREPARE-SE PARA ESTUDAR NO REINO UNIDO

PREPARE-SE PARA A 
DIVERSIDADE CULTURAL

Um dos melhores aspectos de estudar no Reino Unido é a 

capacidade de aproveitar todo o potencial da diversidade 

cultural. Você estará diante de estudantes de várias partes do 

mundo, em uma nova cultura e diante de um modo inédito de 

estudar. Então, explore todo esse potencial!

Além dos relacionamentos interpessoais, aproveite a estrutura 

da universidade escolhida. Envolva-se com atividades 

acadêmicas e extracurriculares e participe de projetos e de 

eventos. Além de desenvolver novas habilidades, é uma forma de 

reforçar a sua formação e de conquistar novas oportunidades!

http://daquiprafora.com.br/
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PREPARE-SE PARA ESTUDAR NO REINO UNIDO

EXPLORE O MERCADO 
DE TRABALHO INGLÊS

O mercado de trabalho inglês traz várias 

oportunidades e uma possibilidade é explorá-lo e 

trabalhar por lá. O Reino Unido é o ponto de formação 

de grandes empresas e Londres é o centro financeiro 

da Europa. Com isso, não faltam alternativas de 

negócios e de empregos, para todos os perfis.

Mas para trabalhar por lá, é necessário realizar todo 

o processo de visto corretamente e certificar-

se de que seja o tipo que permite trabalhar no 

país. Com a formação em uma universidade 

britânica, você aumenta suas chances de residir 

na Inglaterra, mas também estará muito bem 

preparado para o mercado de trabalho no Brasil 

ou qualquer país que seja do seu interesse.

http://daquiprafora.com.br/


SAIBA A IMPORTÂNCIA 
DE CONTAR COM A 
DAQUI PRA FORA
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SAIBA A IMPORTÂNCIA DE CONTAR COM A DAQUI PRA FORA

Em vista da complexidade do processo seletivo 

apresentado, parece claro que lidar com a escolha 

da universidade que mais combina com seu perfil, 

entender o processo seletivo e se preparar para lidar 

com toda a burocracia não é uma tarefa tão simples 

— especialmente para os iniciantes e os aventureiros 

nessa jornada.

Por essa razão, a Daqui pra Fora é um ótimo recurso 

para facilitar a vida do estudante interessado em 

estudar fora do país.

Sua principal função é guiar a pessoa interessada em 

toda a preparação e no planejamento estratégico 

para uma escolha certeira das universidades e países, 

oferecer todo o suporte para maximizar as chances 

de admissão na universidade e auxiliar os estudantes e 

famílias durante o período de estudos no exterior.

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/como-uma-consultoria-educacional-prepara-estudantes-para-fazer-faculdade-no-exterior


CONCLUSÃO



41

Fazer uma faculdade no Reino Unido fará toda a diferença no 

seu currículo e vida profissional. Você terá acesso a um ensino 

de excelência, reconhecido mundialmente, poderá aproveitar 

as muitas oportunidades de adquirir novos conhecimentos, ter 

contato com áreas de estudos inovadoras, pesquisas de ponta, 

estruturas de qualidade, além de se desenvolver rapidamente 

no âmbito pessoal e abrir portas para muitas possibilidades de 

carreira. Com a escolha da instituição e a adoção dos passos 

certos, o sucesso estará cada vez mais perto.

Para vencer as dificuldades de cada etapa, o melhor é contar com 

uma consultoria. Com o time da Daqui pra Fora, você vai ter 

profissionais especializados e experientes no assunto que 

vão te orientar do começo ao fim. Assim, seu sonho de ter um 

diploma britânico fica mais próximo!

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/blog/por-que-fazer-faculdade-no-exterior
https://daquiprafora.com.br/blog/por-que-fazer-faculdade-no-exterior
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A Daqui pra Fora é uma consultoria educacional que desde 2001 

prepara estudantes para os processos seletivos de universidades 

no exterior.

Todos esses anos orientando jovens e famílias se reflete em 

um profundo conhecimento sobre a jornada de preparação, os 

processos internos que visam garantir o sucesso do projeto e um 

grande entendimento sobre as emoções que fazem parte dessa 

etapa tão importante na vida dos estudantes.

Para nós, cada cuidado conta. Por isso, cada família é orientada 

por uma equipe multidisciplinar composta por especialistas 

que se formaram em universidades no exterior e com anos de 

experiência. Dessa forma, garantimos que estudantes e pais 

contarão com o conhecimento e a experiência de quem não só 

entende do assunto, mas também passou por essa experiência.

SOBRE A DAQUI PRA FORA

http://daquiprafora.com.br/
https://daquiprafora.com.br/
https://pt-br.facebook.com/daquiprafora1
https://www.youtube.com/user/Daquiprafora
https://www.linkedin.com/company/daquiprafora/
https://www.instagram.com/daquiprafora/
http://daquiprafora.com.br/blog
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