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A University of Twente é uma universidade de pesquisa jovem e de espírito empreendedor de
excelência comprovada nas áreas de novas tecnologias e do seu impacto na sociedade. A universidade
desenvolve tecnologias que transformam o futuro: tecnologia da informação & comunicação,
biotecnologia e nanotecnologia. Nossos pesquisadores estão entre os líderes mundiais nas suas
respectivas áreas. A University of Twente se destaca pela capacidade de ultrapassar as barreiras entre
as disciplinas.
biblioteca, uma grande variedade de oferta de esportes,
um centro médico, serviços de aconselhamento, um
hotel, locais de culto religioso e muito mais.
A excelência é muito importante para nós. Para talentos
excepcionais, intelectualmente interessados e
estudantes motivados, nós oferecemos programas de
bacharelado e mestrado de honra (para mais
informações, acesse: www.utwente.nl/honours).

COMO A UNIVERISTY OF TWENTE ESTÁ
CLASSIFICADA INTERNACIONALMENTE?
A fronteira entre diferentes tecnologias: é onde
acontecem as mais importantes e fascinantes inovações.
As principais áreas de pesquisa da Twente incluem
nanotecnologia, tecnologia biomédica, tecnologia da
informação & comunicação, energia sustentável e
governança. Nós não trabalhamos apenas com
tecnologia, mas também sua relação com as ciências
comportamentais, sociais e governamentais; gerando
tecnologia de ponta com um toque humano.
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 800 empresas em
fase de spin-off. Esse é um número muito elevado
comparado com outras universidades do mundo. O
empreendedorismo é estimulado entre estudantes,
funcionários e graduados.
A University of Twente é a única com um campus na
Holanda, fornecendo um ambiente seguro para 10.000
estudantes e 3.200 funcionários para estudar, trabalhar
e relaxar em uma área bonita e verde. O atraente
campus, construído em uma área rural logo na saída da
cidade de Enschede, proporciona um cenário
acadêmico e social onde os estudantes rapidamente
tornam-se membros ativos de uma próspera
comunidade. A University of Twente tem uma estrutura
perfeita para o ensino e a pesquisa, com uma excelente

A University of Twente (UT) é um membro de alta
reputação nos setores de educação europeus e
holandeses. QS Stars (QS Top University World Ranking)
concedeu à UT cinco estrelas, uma excelente
classificação internacional em qualidade de educação,
internacionalização, pesquisa, inovação e ambiente de
estudo. Isso significa que a universidade está no mesmo
níveis que universidade como Harvard e Yale. Além
disso, a UT está classificada como 170 entre todas
universidades internacionais segundo o Times Higher
Education Supplement (THES). Olhando as notas
individuais de cada categoria do THES, a UT tem uma
alta nota especialmente no critério de
internacionalização. De acordo com o Academic
Ranking of World Univeristies (ARWU), a UT está entre
as 100 melhores universidade nas áreas de engenharia
e química.
Complementando, pesquisas da I-graduate mostram
que a University of Twente é a primeira entre as
universidades holandesas nos quesitos: auxílio com o
visto, campus, acesso a internet e socialização (por
exemplo: associações/clubes estudantis).
SITE DE UT

www.utwente.nl/en

SITE BRASILEIRO DA UT

www.utwente.edu/brasil

PÁGINA DO FACEBOOK DA UT

www.facebook.com/estudandonatwente

TWITTER DA UT

www.twitter.com/utwente

CURSOS EM INGLÊS
BSc

MSc

ENGINEERING AND TECHNICAL
SCIENCES

ATLAS University College,
Advanced Technology,
Creative Technology,
Electrical Engineering

Applied Mathematics, Applied Physics, Biomedical Engineering, Chemical Engineering,
Civil Engineering and Management, Computer Science, Construction Management and
Engineering, Electrical Engineering, Embedded Systems, Geo-information Science and
Earth Observation, Geo-information Science and Applications, Human Media Interaction,
Industrial Design Engineering, Mechanical Engineering, Nanotechnology, Philosophy of
Science, Technology and Society, Sustainable Energy Technology, Systems and Control,
Technical Medicine, Telematics, Water Technology

BUSINESS AND MANAGEMENT

International Business
Administration, European
Public Administration

Business Administration, Business Information Technology, Environmental and
Energy Management, European Studies, Health Sciences, Industrial Engineering and
Management, Public Administration

SOCIAL AND BEHAVIOURAL
SCIENCES

PROGRAMAS DE DOUTORADO

Communication Studies, Educational Science and Technology, Methodology and Statistics
for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences, Psychology

incluindo rede de internet wireless. Um estudante
precisa em média de entre € 700 e € 900 por mês
incluindo acomodação, materiais de estudo e custo de
vida.
Custo de ensino: Dependendo do programa, o custo
para 2014-2015 é de € 1.906 para bacharelado e
mestrado para estudantes da EU/EEA. Para estudantes
de fora da EU o custo para um programa de
bacharelado varia entre € 7.407 e € 8.464. No entanto, a
taxa de ensino para programas de mestrado está entre €
10.581 e € 13.226 para estudantes de fora da EU. Todos
esses valores são para o ano acadêmico de 2014-2015.
As taxas escolares são ajustadas anualmente com base
no Dutch Consumer Price Index. Para mais informações,
acesse: www.utwente.nl/master/financial.
Associações estudantis: Três das maiores associações
Programas de Bacharelado (BSc): Certificado de
estudantis internacionais são ativas na University of
conclusão da escola e exame de admissão. IELTS: 6,0;
Twente: AIESEC, AEGEE e a Erasmus Student Network
TOEFL iBT nota geral mínima de 80 ou o certificado
(ESN). Para mais informações, acesse: www.aiesec.nl,
Cambridge CAE. Para mais informações, acesse:
www.aegee.org e www.esntwente.nl. Associações
www.utwente.nl/bachelor/en/admission.
estudantis para alunos latino-americanos: LA VOZ,
ATLAS: IELTS nota geral 7,0 ou TOEFL-iBT nota 100.
www.voz.utwente.nl.
Para mais informações, acesse:
Cooperação acadêmica: A University of Twente investe
www.utwente.nl/bachelor/en/atlas.
em cooperação acadêmica em várias regiões do
Programas de mestrado (MSc): Certificado de
mundo. As universidades com as quais temos parcerias
graduação em uma universidade ou instituição
incluem as mais conceituadas universidades de
autorizada; IELTS acadêmico, nota geral de no mínimo
pesquisa do mundo como University of Münster
6,5; TOEFL iBT de no mínimo 90 ou um certificado
(Alemanha), KTH Royal Institute of Technology, Lund
Cambridge CAE-C (CPE). Para mais informações,
University (Suécia) e Warsaw University (Polônia).
acesse: www.utwente.nl/master/apply.
Na Ásia, nós temos fortes laços com universidades na
Candidatos de doutorado: Na Holanda, candidatos de
China (por exemplo, Southeast University e Chang’na
doutorado são normalmente recrutados e nomeados
University), Indonésia (por exemplo, Institut Teknologi
como funcionários da universidade. Dessa forma, não
Bandung, Gadjah Mada University) e Índia (Indian
há um processo de admissão formal. Para mais
Institutes of Technology, Chennai; Indian Institute of
informações, acesse: www.utwente.nl/vacancies.
Remote Sensing).
Bolsas de estudos: Se você deseja estudar na Holanda
e está procurando ajuda financeira, existem várias
bolsas de estudos disponíveis (por exemplo Orange
Certificações: Todos os nossos programas de
Tulip Scholarship: www.utwente.nl/
bacharelado e mestrado são certificados pela
internationalstudents/scholarshipsandgrants/all/otsAccreditation Organization of the Netherlands and
brazil). A UT premia com University of Twente
Flanders (NVAO).
Scholarships, válida para qualquer programa de
Alojamento e custo de vida: A University of Twente
mestrado, aqueles que tenham excelente desempenho
tem mais de 2,000 quartos estudantis, com preços entre acadêmico. Para mais informações acesse:
€ 300 e € 770 por mês por um apartamento mobiliado
www.utwente.nl/scholarships.
A University of Twente oferece uma grande variedade
de programas de mestrado e doutorado integrados para
estudantes graduados de excelência e que desejam
uma carreira em pesquisa científica. Temos programas
nas áreas de nanotecnologia, engenharia biomédica,
tecnologia da informação & comunicação, ciências
sociais, inovação e governança, ciência da geoinformação e observação terrestre, engenharia baseada
na ciência, ética da tecnologia e ciência & engenharia de
computação. Para mais informações, acesse:
www.utwente.nl/tgs.
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CONTATO COM UM ESTUDANTE:
NOME

MARIANA CALDAS

PAÍS DE ORIGEM

BRASIL

PROGRAMA DE MESTRADO

ELECTRICAL ENGINEERING

Meu primeiro contato com a University of Twente aconteceu quando
eu estava pesquisando universidades na Holanda no ranking do Times
Higher Education em Engineering and Technology Universities, no qual
a University of Twente é classificado em 73º lugar. Animada com a
ideia de estudar em uma das tops universidades do mundo, eu entrei
em contato com o International Office e com a Faculty of Electrical
Engineering. Eles foram muitos atenciosos, o que fez com o que o
processo de admissão acontecesse sem nenhum problema.
Estudar na Holanda é uma ótima experiência. O estilo
das aulas é diferente, então se prepare para passar mais
tempo estudando do que na sala de aula com um
professor. Planejamento e organização são habilidades
que você irá desenvolver durante a sua estadia na
Holanda. As provas também são diferentes: trabalhos
em grupo, apresentações e projetos são muito usados
pelos professores.

é a apenas 15 minutos do campus, de bicicleta ou
ônibus. O mercado aos sábados é um dos programas
obrigatórios dos finais de semana. O campus ainda
possui um grande centro de esportes, com aulas de
todos os tipos, e um animado bar, sempre aberto. Além
disso, viver com outros alunos internacionais é uma
experiência incrível!

A qualidade de vida é alta em Enschede e no campus há
tudo que um estudante precisa. Existe um
supermercado e, se você procura outras lojas, o centro
Contate-nos pelo email: study@utwente.nl.

VOCÊ TEM ALGUMA PERGUNTA?

AMSTERDAM ENSCHEDE
LONDON
Campus address
University of Twente
Drienerlolaan 5
NL-7522 NB Enschede
The Netherlands
Postal address
University of Twente
P.O. Box 21
NL-7500 AE Enschede
The Netherlands
T +31 (0)53 489 5489
study@utwente.nl
www.utwente.nl/en

BERLIN

2 HOURS €25
2 HOURS €21

5 HOURS 15 MINUTES €75
4 HOURS 30 MINUTES €45
(AMSTERDAM) 1 HOUR 30 MINUTES €70 (EASYJET)

7 HOURS 30 MINUTES €95
8 HOURS 30 MINUTES €60
(AMSTERDAM) 1 HOURS 10 MINUTES €35 (EASYJET)

PARIS
6 HOURS €90
5 HOURS 40 MINUTES €80
(AMSTERDAM) 1 HOURS 15 MINUTES €100 (KLM)
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