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A University of Twente é uma universidade “High Tech Human Touch”. A instituição é uma
universidade de pesquisa que busca formar cidadãos do mundo por meio de programas
multidisciplinares, excelentes estruturas de pesquisa e métodos de ensino inovadores.
Os estudantes são incentivados a serem independentes, a atuarem como solucionadores de
problemas, indo além dos limites dos seus cursos para aplicar os seus aprendizados na vida real.

PESQUISA
A fronteira entre as tecnologias é onde acontecem as
mais importantes e fascinantes inovações. As principais
áreas de pesquisa da University of Twente incluem
tecnologia da informação & comunicação, biotecnologia,
nanotecnologia, energias renováveis e governança.
A UT é uma universidade multidisciplinar, e além de
desenvolver as tecnologias que transformam o futuro,
também explora a sua relação com as ciências
comportamentais, sociais e governamentais.
O resultado é a geração de tecnologia de ponta com
um toque humano.

EMPREENDEDORISMO
Como uma universidade moderna e empreendedora, a
University of Twente é reconhecida por sua habilidade
de usar a engenharia para colaborar com a indústria, o
comércio e a criação de negócios inovadores. A UT leva
inovação para o mercado através de mais de mil
empresas do tipo spin-off. Esse é um número muito
elevado muito elevado quando comparado com outras
comparado com outras universidades do mundo.
O empreendedorismo é estimulado entre estudantes,
funcionários e graduados, tornando a UT a universidade
mais empreendedora da Holanda.

PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO E MESTRADO

DADOS E NÚMEROS
Alunos

12,038

Alunos Internacionais

3,810

Alunos de Pré Mestrado

402

Ex-Alunos

54,000

Alunos de Graduação

7,122

Alunos de Mestrado

4,916

Empresas iniciadas via UT

1,000+

O atraente campus, construído em uma área rural logo na saída
da cidade de Enschede, proporciona um cenário acadêmico
e social onde os estudantes são rapidamente integrados à
comunidade. A University of Twente tem uma excelente estrutura
para o ensino e a pesquisa, reunindo uma grande variedade de
facilidades como bibliotecas, centros de esporte, atendimento
médico, serviços de aconselhamento, acomodações e hotel,
e outros.

CARREIRA
A Universidade atua no desenvolvimento da carreira profissional
dos seus estudantes. Como parte dessa iniciativa, a UT oferece
serviços de aconselhamento profissional, feiras de emprego com
empresas inovadoras (Bedrijvendagen Twente) e uma plataforma
com vagas em todas as áreas.
As conexões com excelentes universidades e empresas em todo
o mundo, somadas ao ensino de alta qualidade, contribuem para
a alta empregabilidade dos estudantes internacionais recémformados no mercado holandês e europeu.
Para saber mais sobre carreira, acesse: www.utwente.nl/en/ces/careerservice.

COMO A UNIVERSITY OF TWENTE ESTÁ
CLASSIFICADA INTERNACIONALMENTE?
A University of Twente está posicionada no 1% das melhores
instituições do mundo em diversos rankings globais de educação.
RANKINGS GLOBAIS
Times Higher Education Rankings (THE) 2021

201-250

QS World University Rankings 2021

189

Most entrepreneurial university in the Netherlands: 4 time
th

A universidade oferece aproximadamente 16 programas de
graduação e mais de 30 programas de mestrado, ensinados em
inglês, nas áreas de ciências comportamentais, tecnologia e
engenharia. Para uma visão completa visite www.utwente.nl/en/
education/ ou veja o folheto em anexo contendo informações
gerais sobre a universidade.
A UT também oferece diversas oportunidades de doutorado para
aqueles que tenham concluído um programa de mestrado e
desejam ter uma carreira voltada para a pesquisa científica.
Acesse www.utwente.nl/tgs

REQUISITOS PARA ADMISSÃO
Para se candidatar a um dos programas da UT, você precisa enviar
documentos que comprovem sua formação e proficiência em
inglês. Não há taxa de inscrição ou teste necessários para iniciar a
sua candidatura. Confira a lista completa dos documentos e
prazos na página do seu curso de interesse.

NOME

CASSIANO BASTOS MOROZ

PAÍS DE ORIGEM

BRASIL

PROGRAMA DE
MESTRADO

GEO-INFORMATION SCIENCE
AND EARTH OBSERVATION

É um prazer poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência na
Holanda e particularmente na University of Twente (UT). Desde 2018, alguns
meses antes de me graduar na UFPR, eu comecei a buscar oportunidades de
mestrado em universidades brasileiras e internacionais. Eu descobri a University
de Twente por meio de alguns professores do Brasil e logo percebi o quão
conectada ela é com as minhas próprias aspirações pessoais e profissionais.
A UT é inovadora, empreendedora, internacional, inclusiva, sustentável,
tecnológica, entre muitos outros adjetivos que eu poderia usar para descrevê-la.
Felizmente, por meio de um programa de bolsas de estudo da universidade, eu
vim para Enschede em agosto de 2019 para iniciar o meu Mestrado em Ciências
da Geoinformação e Observação Terrestre. Durante esse período, eu estou
tendo a oportunidade de experimentar a atmosfera inspiradora da UT e de viver
em uma cidade que, mesmo com seus 160 mil habitantes (uma pequena cidade
no contexto brasileiro), consegue ser extremamente dinâmica e diversa, além
de estar localizada a poucas horas de lugares incríveis, como Amsterdam,
Rotterdam, Colônia e Berlim.
Se você pretende se especializar, expandir seu conhecimento e suas
habilidades ou viver uma experiência transformadora em um ambiente
internacional, a University de Twente é, sem dúvidas, o lugar certo. Venha fazer
parte da nossa comunidade!

BOLSAS DE ESTUDOS
Se você deseja estudar na Holanda e está procurando ajuda
financeira, existem opções de bolsas de estudo. Para mais
informações acesse: www.utwente.nl/scholarships.

VOCÊ TEM ALGUMA PERGUNTA?
Você também pode conversar em português com os nossos
embaixadores. Acesse:
www.facebook.com/estudandonatwente

www.utwente.nl/en

www.twitter.com/utwente

www.utwente.nl/brazil

www.facebook.com/
estudandonatwente

