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SÍMBOLOS
Terra de tradições
Novas experiências de vida
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Fatos e 
números

louvain
la-neuve

mons

liège

ARLON

bruxelas

namur

FEDERAÇÃO 
VALÔNIA-BRUXELAS

COMUNIDADE
   GERMANOFÔNICA

COMUNIDADE FLAMENGA

A Bélgica Francófona  = 
Federação Valônia-Bruxelas
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O Reino 
da Bélgica

ÁREA: 

30 528 km2
POPULAÇÃO: 

mais de 11 500 000 
de habitantes 

dos quais mais de 

4 600 000 
na Federação  

Valônia-Bruxelas

SISTEMA DE GOVERNO: 

Monarquia 
Constitucional  

Parlamentarista Federal

MOEDA: 

Euro (€)
CAPITAL: 

Bruxelas

IDIOMAS OFICIAIS: 

Francês, 
Holandês, 

Alemão

REI: 

Philippe

Capital da europa
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Estudo, pesquisa, inovação

+20% 
estudantes 

internacionais

de estudantes 
no ensino superior 
nos últimos 20 anos

das publicações cientí-
ficas belgas têm como 
co-autores investiga-
dores estrangeiros

Dentre a população estudantil

de doutorandos  
nos últimos 10 anos

dos funcionários aca-
démicos ou científicos 
têm origem estrangeira

são provenientes 
de programas 
de mobilidade 
internacional

Encontram-se disponíveis vários 
programas de cursos em inglês, 
espanhol, alemão e neerlandês

dos estudantes têm 
uma bolsa de estudos

Foram desenvolvidos milhares de 
programas conjuntos, incluindo 
programas de mestrado e 
doutoramento «Erasmus Mundus»

+ 36% + 65%

+ 50% + 20%

16%

20%

+20% 
professores 

internacionais

+45% 
doutorandos 

internacionais
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56% 
de nacionalidade 

belga

Porcentagem de doutorandos por nacionalidade

O impacto da pesquisa científica belga 
além de suas fronteiras 

24% 
de nacionalidades 

fora da União 
Europeia

DESTINADOS ANUALMENTE À 

PESQUISA CIENTÍFICA 

teses 
DE DOUTORADO DEFENDIDAS

20% 
de nacionalidade 

europeia

4 
Prêmios Nobel de 

Medicina 

1 
Prêmio Nobel de 

Química

4 
Prêmios Nobel da 

Paz

1 
Prêmio Nobel de 

Física

1 
Prêmio Nobel de 

Literatura

±200 000 000 €

1 000

studyinbelgium.be
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Você sabia?

Nossas estrelas são 
mundialmente famosas!

Nem todos os artistas 
interpretaram uma 
canção de Jacques Brel.

Eles fizeram 
um voto de 
silêncio.

14.500 km de ciclovias 
em um país com 280 km 
de extensão.

Nós inventamos 
o saxofone.

O chocolate 
deve ser armazenado 
longe do sol.

Nosso 
símbolo 
nacional 
não tem o 
prestígio da 
Estátua da 
Liberdade.

Poderíamos citar 
Van Noten e 
Demeulemeester.

Os DJ Lost Frequencies, 
Dimitri Vegas & Like Mike 

e Henri PFR, Stromae, 
Jacques Brel, Angèle,  

os Smurfs, Tintim, 
Marsupilami, 

René Magritte...

Exceto Frank Sinatra, 
Nina Simone, 
David Bowie, 
Céline Dion, 

Nirvana...*

Nossos monges trapistas 
nunca diriam que eles 
fabricam a melhor 
cerveja do mundo.*

Isso deve bastar, 
certo?*

Já o jazz, nós deixamos 
que outra pessoa 

inventasse.*

Não é à toa que 
encontramos o melhor 

chocolate na 
Bélgica.*

Nossa estátua 
está apenas 

tomando 
liberdades.*

Mas nós não 
gostamos 

de nos gabar.*
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Os belgas estão 
na vanguarda 
da indústria 
aeroespacial.

Os belgas são 
pioneiros na 

nanotecnologia.

A Bélgica é o 
país mais feliz 
da União 
Europeia.

Todos os anos, 
150.000 pessoas se 

reúnem em um campo.

A Bélgica foi o 
2° país do mundo 
a legalizar o 
casamento entre 
pessoas do 
mesmo sexo.

Talvez para 
compensar a falta 

de altitude em nosso 
país plano.*

Isso é normal para um país nano.*

De acordo com o Eurostat, 
mais de 80% dos belgas 

disseram que se sentiam 
“constantemente felizes” 
ou “na maioria das vezes”, 
tornando a Bélgica o país 

mais atraente da Europa em 
termos de qualidade de vida!

E aí tocamos um pouco de música para eles.*

Isto merece  mesmo  
uma comemoração  

todos os anos.*

*Fonte: Textos da campanha promocional “La Belgique autrement phénoménale”, 2017 SPF Chancelaria do  Primeiro Ministro 

studyinbelgium.be
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A Bélgica: uma situação ideal 
no coração da Europa 

Uma terra acolhedora para os estudantes internacionais 

Com base na tolerância, a Bélgica é uma verdadeira terra acolhedora para os muitos 
viajantes e visitantes que de bom grado se instalam aqui. Sua posição central na 
Europa, sua localização no ponto de encontro do mundo latino e germânico, seu 
multilinguismo, suas liberdades políticas, sociais e religiosas contribuíram para seu 
caráter cosmopolita e fi zeram dela uma sociedade multicultural. 

Um país multicultural decididamente europeu 

A Bélgica é um dos seis países fundadores da União Europeia, cuja capital, Bruxelas, 
é o lar das principais instituições europeias e internacionais: o Parlamento Europeu, a 
Comissão Europeia, a OTAN etc. Como resultado de sua internacionalização, Bruxelas 
é hoje a região mais multicultural da Europa e a 2a região mais multicultural do 
mundo, depois de Dubai. Em seus  118 bairros, quase 200 nacionalidades vivem lado 
a lado, e mais de 180 línguas estrangeiras são faladas. 

Muitas oportunidades 
de trabalho após 
seus estudos 

A presença das instituições 
europeias e internacionais 
em Bruxelas gera mais 
de 100 000 empregos e 
contribui para o PIB da 
economia regional (15 %). Um 
ecossistema que também 
atrai os atores mundiais 
da inovação e permite o 
desenvolvimento de start-
ups em diferentes campos 
como fi ntech, insurtech ou 
lawtech. A eles, somam-
se todas as atividades 
paralelas geradas por este 
ecossistema internacional: 
lobistas, jornalistas, 
diplomatas, mas também 
representações regionais, 
escritórios internacionais de 
advocacia...

A Bélgica francófona também é o ponto de partida 
ideal para visitar a Europa!

londreslondres
2h102h10

1h101h101h10 1h20

1h502h20

2h402h40

2h

1h30
paris

amsterdamamsterdamamsterdam berlin

romebarcelonebarcelonemadrid

lisbonnelisbonne
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Um ensino superior 
de excelência

Venha estudar na Federação Valônia-Bruxelas 
e beneficie-se de um ensino superior de excelência

Na Bélgica francófona, o sistema educacional é rico, diversificado e acessível. Das 
universidades às grandes escolas e escolas superiores de artes aplicadas; do nível de 
bacharelado ao doutorado, ele permite que  cada estudante escolha a formação mais 
adequada ao seu projeto. 
Além disso, ao escolher a Bélgica francófona para realizar seus estudos, você se 
beneficia de uma formação de excelência baseada em uma longa tradição de 
pesquisa e de inovação científica e tecnológica.

Pesquisa científica belga: reconhecimento mundial 

Numerosos vencedores do Prêmio Nobel atestam o impacto  da pesquisa científica 
da Federação Valônia-Bruxelas além de suas fronteiras: 
• 4 Prêmios Nobel de Medicina;
• 4 Prêmios Nobel da Paz;
• 1 Prêmio Nobel de Literatura;
• 1 Prêmio Nobel de Química;
• 1 Prêmio Nobel de Física.

Entre a abertura e 
o multiculturalismo  

Não há dúvida de que a Federação 
Valônia-Bruxelas se caracteriza por 
sua diversidade e por sua abertura ao 
mundo. Sua capacidade de combinar 
parcerias internacionais e de exportar o 
seu savoir-faire o comprovam  Embora 
o inglês seja amplamente falado, 
além das 3 línguas oficiais (francês, 
holandês e alemão), um grande número 
de nacionalidades também está 
representado nas instituições de ensino 
superior da Valônia-Bruxelas. Instituições 
que acolhem cada vez mais estudantes 
internacionais, ano após ano.

Fato engraçado! 
Você conhece a série “The Big Bang Theory”? Claro que sim! 
E como nós você adora o Sheldon Cooper! Mas você sabia 
que a verdadeira Teoria do Big Bang foi apresentada pelo 
cientista Georges Lemaître no início do século passado? 

studyinbelgium.be
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Uma escolha inteligente

Excelência 
no ensino superior  
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   O ensino 
            superior 
 na Bélgica 

francó-
fona

CONSULTE TODAS AS POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSO MECANISMO DE BUSCA EM www.studyinbelgium.be
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Diplomas belgas 
reconhecidos no mundo todo 

Na Bélgica francófona, o ensino superior baseia-se em um sistema de 3 ciclos de 
estudos: o bacharelado, o mestrado e o doutorado. Cada diploma obtido permite 
obter créditos ECTS* que são reconhecidos em muitos países da União Europeia 
e em todo o mundo. Ao integrar este sistema, a Federação Valônia-Bruxelas está 
empenhada em garantir a qualidade do ensino superior, promovendo a mobilidade 
estudantil e fortalecendo a internacionalização de seu ensino superior.

Funcionamento do ensino superior 
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Bacharelado de transição
180 Créditos

Formação doutoral
60 Créditos

Doutorado
180 Créditos

Mestrado
60 Créditos

Mestrado de 
especialização
60 Créditos

Mestrado
120 Créditos

Mestrado de 
especialização
180 Créditos

Medicina
180 Créditos

Mestrado de 
especialização
240 Créditos

Mestrado
60 Créditos

Bacharelado 
de especiali-
zação
60 Créditos

Medicina 
veterinária
180 Créditos

Bacharelado
de especiali-
zação
60 Créditos

Mestrado
120 Créditos

Bacharelado de transição
180 Créditos

Bacharelado 
profissiona-
lizante
180 Créditos

Bacharelado 
profissiona-
lizante
240 Créditos

Bacharela-
do de espe-
cialização
60 Créditos

321 °ciclo°ciclo°ciclo

60 créditos ECTS = 1 ano acadêmico

1 crédito = 30 horas de atividades de aprendizagem  
(aulas, trabalhos práticos, trabalho em casa, estágios...).

A obtenção dos diplomas (bacharel, mestre, doutor) está associada à quantidade 
de anos de estudos cumpridos desde o ingresso no ensino superior. Cada ano 
permite validar 60 créditos ECTS (European Credits Transfer System) capitalizáveis e 
transferíveis de um país a outro. 
→  O diploma de 1° ciclo (bacharelado) representa 180 ou 240 créditos ECTS, ou seja 3 

a 4 anos de estudo. 
→  O diploma de 2° ciclo (mestrado) representa 60, 120 ou 180 créditos ECTS, ou seja 1, 

2 ou 3 anos de estudo. 
→  O diploma de 3° ciclo (doutorado) representa um número de créditos ECTS variável.
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Estabelecimentos 
de ensino superior 

Na Bélgica francófona, os programas de estudo são distribuídos em 3 tipos de instituições 
de ensino superior: universidades, grandes escolas e escolas superiores de artes.

Lista das instituições de ensino superior 

6 UNIVERSIDADES
 Université catholique de Louvain, https://uclouvain.be 
 Université libre de Bruxelles, https://www.ulb.be 
 Université de Liège, https://www.uliege.be 
 Université  de Mons, https://web.umons.ac.be 
 Université de Namur, https://www.unamur.be 
 Université Saint-Louis – Bruxelles, https://www.usaintlouis.be 

19  GRANDES ESCOLAS
 Haute Ecole Albert Jacquard, https://www.heaj.be 
 Haute Ecole Bruxelles-Brabant, https://www.he2b.be 
 Haute Ecole Charlemagne, https://www.hech.be 
 Haute Ecole EPHEC, https://www.ephec.be 
 Haute Ecole Francisco Ferrer, https://www.he-ferrer.eu 
 Haute Ecole Galilée, https://www.galilee.be - IHECS, https://www.ihecs.be 
 Haute Ecole ICHEC – ECAM – ISFSC, http://he-ichec-ecam-isfsc.be 
 Haute Ecole en Hainaut, https://www.heh.be 
 Haute Ecole Léonard de Vinci, http://www.vinci.be 
 Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine, https://www.helb-prigogine.be 
 Haute Ecole libre Mosane, https://www.helmo.be 
 Haute Ecole Louvain en Hainaut, https://www.helha.be 
 Haute Ecole Lucia de Brouckère, https://www.heldb.be 
 Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg, https://www.henallux.be 
 Haute Ecole provinciale de Hainaut – Condorcet, https://www.condorcet.be 
 Haute Ecole de la Province de Liège, https://www.provincedeliege.be/hauteecole
 Haute Ecole de la Province de Namur, https://hepn.be 
 Haute Ecole Robert Schuman, https://www.hers.be 
 Haute Ecole de la Ville de Liège, https://www.hel.be 

16 ESCOLAS SUPERIORES DE ARTES
 Académie des Beaux-Arts de Tournai, http://www.actournai.be 
 Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles, https://www.arba-esa.be 
 Arts², https://www.artsaucarre.be 
 Beaux-Arts de Liège - École Supérieure des Arts, https://beauxartsdeliege.be
 Conservatoire royal de Bruxelles, http://www.conservatoire.be 
 Conservatoire royal de Liège, https://www.crlg.be 
 Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre, https://www.lacambre.be 
 Ecole supérieure des Arts de l’Image “Le 75”, https://leseptantecinq.be 
 Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique, http://www.erg.be
 Ecole supérieure des Arts du Cirque, http://esac.be
 Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc Tournai, http://stluc-sup-tournai.be 
 Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, http://www.stluc-bruxelles-esa.be 
 Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, https://www.saint-luc.be 
 Institut des Arts de Diffusion, http://www.iad-arts.be 
 Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion, https://insas.be 
 Institut supérieur de Musique et de Pédagogie, https://www.imep.be 

CONSULTE TODAS AS POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSO MECANISMO DE BUSCA EM www.studyinbelgium.be
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As universidades

Uma formação teórica e científica
Espalhadas por todo o território da Federação Valônia-Bruxelas, as universidades 
oferecem a seus alunos uma formação de qualidade. Esta divide-se em 4 áreas de 
estudo: ciência e tecnologia; ciências humanas; ciências da saúde; arte. 

A pesquisa no coração do currículo belga francófono 
Além de um conhecimento profundo do assunto escolhido, as universidades da 
Federação Valônia-Bruxelas oferecem uma sólida educação geral e incentivam seus 
alunos a adotarem uma abordagem científica. Para este fim, a ênfase é colocada 
no desenvolvimento da pesquisa, tanto fundamental quanto aplicada. Uma filosofia 
que faz com que as universidades das instituições francófonas da Bélgica sejam 
reconhecidas pela excelência de seus programas de pesquisa e gozem de uma 
reputação notável tanto dentro de nosso país como além de suas fronteiras. Isto 
é evidenciado pelos vários  ganhadores do Prêmio Nobel de nossas instituições: 
4 Prêmios Nobel de Medicina, 3 Prêmios Nobel da Paz, 1 Prêmio Nobel de Literatura, 
1 Prêmio Nobel de Química e 1 Prêmio Nobel de Física!

Como são organizados os estudos universitários? 
As universidades oferecem programas de formação do tipo longo, que consistem em 
dois ciclos:
→   um 1º ciclo (180 créditos ECTS), que confere o título de bacharel de transição, ou 

seja, que tem como finalidade principal a preparação para o mestrado;
→  um 2º ciclo, que confere o título de mestre (60, 120 ou 180 créditos ECTS).

Estes dois ciclos podem ser seguidos por um 3° ciclo, ou seja, um doutorado.

20% 
Ciências Humanas e Sociais

35% 
Saúde

25% 
Ciência e tecnologia

20%
Artes

Porcentagem de estudantes 
internacionais matriculados 

em programas de mestrado 
por área de estudo 
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As Grandes Escolas

Treinamento prático e profissionalizante
Todas as  Grandes Escolas da Bélgica francófona oferecem formação de qualidade 
que está estritamente ligada à pesquisa aplicada, instituições universitárias  e círculos 
socioprofissionais. Ao contrário das universidades, a pedagogia adotada nas Grandes 
Escolas está centrada no aprendiz e no mundo do trabalho. No entanto, aspectos 
teóricos e conceituais fazem parte do currículo e uma grande parte do programa é 
dedicada a estágios em empresas, que são obrigatórios. Se você está procurando 
cursos ministrados para  pequenos públicos, com trabalho e prática regulares, então 
a grande escola é o lugar ideal para você!

O que as Grandes Escolas lhe oferecem:
→  Estudos organizados em um único ciclo: levam ao bacharelado 

profissionalizante (entre 180 e 240 créditos ECTS).
→  Estudos organizados em 2 ciclos: levam aos graus de bacharelado de transição 

(1° ciclo  - 180 créditos) e de mestrado (2° ciclo - 60 a 120 créditos).
→  Estudos organizados em 1 ou 2 ciclos: levam ao grau de bacharelado de 

especialização. É obtido após a obtenção do diploma inicial de bacharelado ou 
mestrado. O bacharelado de especialização contém um mínimo de 60 créditos.
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42% 
Ciências humanas e sociais

38% 
Saúde

20% 
Ciências Exatas e Tecnológicas

Porcentagem de estudantes 
internacionais matriculados 

em programas de mestrado 
por áreas de estudos

CONSULTE TODAS AS POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSO MECANISMO DE BUSCA EM www.studyinbelgium.be
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As escolas superiores de artes

Formação em técnicas artísticas de renome mundial 
Reconhecidas mundialmente, as escolas superiores de artes da Federação Valônia-
Bruxelas formam os estudantes belgas e estrangeiros nas artes visuais, teatro, assim 
como nas artes cênicas e na música. 

O que as escolas superiores das artes têm para lhe oferecer
Após ser aprovado em um teste de admissão, as escolas superiores de artes 
oferecem formações:
→  Em 1 ciclo conduzindo ao grau de bacharelado profissionalizante (180 a 240 

créditos ECTS).
→  Em 2 ou 3 ciclos:
 • um 1° ciclo conduzindo ao grau de bacharel de transição (180 créditos ECTS),
 • um 2°  ciclo que conduz ao grau de mestrado (60 a 120 créditos ECTS),
 •  em colaboração com as universidades, um 3° ciclo de artes e ciências das artes 

que conduz ao grau de doutor.

44,5% 
Estudantes 

internacionais

Porcentagem 
de estudantes internacionais 

inscritos nas escolas 
superiores das artes

Estudar na Bélgica francófona18



Calendário acadêmico

Em geral, o calendário de um ano acadêmico na Bélgica francófona é dividido em 3 
quadrimestres. As atividades de aprendizagem distribuem-se pelos dois primeiros 
trimestres, com exceção de algumas  avaliações e de atividades de integração 
profissional.

provasSuspensão 
das aulas

Aulas 

1°
quadrimestre 

2°
quadrimestre

3°
quadrimestre

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

Período de provas

Aulas 

2 semanas de suspensão das aulas

Período de provas

1 semana de suspensão das aulas

Aulas 

2 semanas de suspensão das aulas

Aulas 

Período de provas

Suspensão das aulas

Período de provas

Aulas 

CONSULTE TODAS AS POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO ATRAVÉS DE NOSSO MECANISMO DE BUSCA EM www.studyinbelgium.be
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Atreva-se 
a mexer-se

Uma experiência 
que muda a vida 

Estudar na Bélgica francófona20



   Organize
            sua 

estadia 
na 

Bélgica
francófona

studyinbelgium.be
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PROCEDIMENTOS DE 
ADMISSÃO E DE INSCRIÇÃO

O procedimento para se inscrever em uma instituição de ensino 
superior na Bélgica francófona pode variar de acordo com diferentes 
elementos. Assim, sua nacionalidade, seu país de residência, seus 
diplomas, a formação escolhida e até o nível de estudos pretendido 
são elementos que devem ser considerados.

Acesso ao mestrado para estudantes provenientes de 
países fora da União Europeia

Você deve possuir um diploma de bacharelado (1° ciclo de 180 créditos 
ECTS) em uma área de formação próxima ou idêntica àquela que 
pretende cursar.

A inscrição é feita em 4 etapas: 

Você preenche o pedido de admissão online através 
do site da instituição superior de sua escolha. Ainda 
que cada instituição possua um calendário específico, 
nós recomendamos que se inscreva durante o mês de 
fevereiro e antes de 30 de abril. *

Você completa o dossiê com os documentos 
necessários (cópia do passaporte, do diploma, carta 
de motivação…) e envia pelo correio ou por e-mail.

Seu dossiê é analisado (esta etapa pode levar algumas 
semanas). 

O responsável pelo seu dossiê informa a decisão da 
instituição de ensino superior de sua escolha. No âmbito 
da aprovação do seu dossier, uma carta de autorização 
ser-lhe-á enviada. Esta carta indicará as modalidades 
da sua inscrição definitiva (entre 1 de julho e 30 de 
setembro) bem como o montante da sua propina.

 Atenção! Existem condições de admissão específicas para 
cada mestrado. Geralmente, elas são divulgadas na ficha de 

apresentação do mestrado publicada no site da instituição de ensino 
superior. 

1

3

4

2

* NB : Terá de pagar uma 
taxa administrativa de 200 
euros para completar a sua 
candidatura online. Se o seu 
pedido de inscrição for aceite, 
este valor será deduzido 
dos direitos de inscrição. 
Em todos os outros casos, 
o adiantamento não será 
reembolsado. Portanto, é 
muito importante verificar 
antecipadamente se preenche 
os requisitos de acesso.
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Acesso ao doutorado para os estudantes provenientes de países fora da 
União Europeia.

Você deve atender às seguintes condições:

Observação: para encontrar um orientador, você pode consultar:
 −  o site da política científica federal;

  −   o Regulamento geral do programa de doutorado de cada 
instituição de ensino superior;

  −  os sites dos estabelecimentos de ensino superior.

As formalidades de inscrição 

A primeira etapa é verificar se preenche as condições de acesso ao doutoramento.
Se preencher estas condições, então poderá completar o formulário online da 
universidade da sua eleição.

Documentos a fornecer para o seu dossier:
→  Certificado de nacionalidade datado do ano civil da matrícula (ou uma cópia do 

seu passaporte);
→  Carta de motivação;
→  Projeto de tese;
→  Autorização do seu promotor;
→  Diplomas do 1° e 2° ciclos e extratos das notas (traduzidos em français ou inglês, 

caso necessário);
→  Justificativos das suas atividades durante os últimos cinco anos;
→  Um plano de financiamento.

Quando? Para se inscrever, por exemplo, para o ano académico 2022-2023, pode 
submeter o seu dossier o mais tardar até início do mês de junho.

E depois? Após a receção do seu dossier, a sua candidatura vai ser avaliada o mais 
rapidamente possível pelo júri competente. Irá receber uma resposta oficial por 
e-mail, bem como os documentos de admissão necessários para o seu pedido de 
VISTO uma vez que o seu processo tenha sido processado.

Fornecer um plano de financiamento (com provas oficiais obrigatórias) que comprova 
que dispõe dos recursos suficientes para realizar os estudos: 10.000 € + valor das propinas 
(atualmente 835 €). 

O doutoramento corresponde a um estudo de longa duração, de três anos no mínimo. Daí 
decorre a importância de se informar sobre as possibilidades de financiamento.

O doutoramento pode ser financiado por:
-  recursos próprios ou um fiador na Bélgica;
-  uma bolsa de estudos atribuída pelo seu governo;
-  uma bolsa da cooperação belga (ARES);
-  um mandado de assistente no âmbito das universidades;
-  uma bolsa de doutoramento da universidade escolhida; 
-  rendimentos relacionados com a execução de um contrato de investigação.

Ter alcançado resultados satisfatórios em seus estudos anteriores:
-  Ter um diploma universitário do ensino superior de mestrado de, no mínimo, 

300 créditos/ECT;
-  Ter uma média de, no mínimo, 70 % durante os seus estudos de 2° ciclo.

Tem um projeto de tese e o aceite de um orientador.

                 Consulte os sites:

→  www.objectif-recherche.be
→  https://euraxess.ec.europa.eu

studyinbelgium.be
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Vistos e procedimentos 
administrativos

Como obter um visto para estudar na Bélgica francófona? 

Quer você seja um estudante internacional ou pesquisador, os 
requisitos para o visto dependem da duração de sua estadia e de sua 
nacionalidade. Se certas formalidades tiverem que ser cumpridas 
em seu país de origem, não esqueça que uma série de medidas 
administrativas devem ser tomadas após sua chegada à Bélgica. 

Solicitação de um visto belga como estudante internacional

A fim de obter um visto tipo D de “longa permanência”, a lei belga de 
imigração exige que a maioria dos nacionais de países fora da União 
Europeia solicite uma autorização de residência antes da partida. 
Também conhecida como “autorização de residência provisória”, é 
obrigatória para ter acesso ao território e permite a entrada na Bélgica 
por um período superior a 90 dias. Note que é proibido entrar na 
Bélgica com um visto de turista se você desejar permanecer por 
mais de 90 dias. É possível solicitar seu visto de estadia prolongada 
no posto diplomático ou consular belga competente em seu local de 
residência habitual (São Paulo). 

Visite www.studyinbelgium.be para conhecer:
→  as condições para a obtenção de um visto belga como 

estudante internacional;
→  os documentos a serem fornecidos para a obtenção de um 

visto belga;
→  os passos a serem dados uma vez na Bélgica.
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O pedido de visto belga como pesquisador internacional 

Se você é um pesquisador de fora da UE e deseja solicitar um visto de estadia 
prolongada do tipo D, você deve: 
→  ser selecionado por um órgão de pesquisa aprovado na Bélgica para realizar um 

projeto de pesquisa; 
→ ter concluído uma Convenção de acolhimento com o órgão reconhecido; 
→ permanecer mais de 3 meses na Bélgica. 

Para obter um visto belga como pesquisador internacional, a primeira coisa que 
você precisa fazer é solicitar uma autorização de residência no posto diplomático 
ou consular competente em seu local de residência habitual. Se a autorização for 
concedida, então ela tomará a forma de um visto D. Note que, nesta fase, você será 
solicitado a pagar uma quantia de aproximadamente 350 euros para cobrir os custos 
administrativos. 

Visite www.studyinbelgium.be para conhecer:
→  os documentos a serem fornecidos para a obtenção de um visto belga;
→  o caso especial dos pesquisadores visitantes. 

studyinbelgium.be
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Custo dos estudos e custo de vida

Quanto custa estudar na Federação Valônia-Bruxelas?

Na Bélgica francófona, o acesso ao ensino superior é uma prioridade. É por isso que o governo da 
Federação Valônia-Bruxelas subsidia uma grande parte do custo dos estudos. Isto permite um 
baixo custo e uma excelente qualidade de ensino. Embora existam diretrizes gerais para regular 
as anuidades, cada instituição de ensino superior é livre para estabelecer seus próprios preços. 
Portanto, aconselhamos que você entre em contato diretamente com a instituição de sua escolha 
para saber as os custos exatos do programa que escolheu.

A taxa de inscrição para um mestrado de orientação geral

Além da opção e da instituição de ensino superior escolhida, o valor de sua taxa de inscrição pode 
variar de acordo com seu país de origem e seu status:

Estudantes provenientes da União Europeia 
ou do Espaço Econômico Europeu 835 €

Estudantes de países fora da União Europeia entre 835 e 4 175€

 
Em alguns casos, os estudantes não europeus podem ser isentos das taxas de inscrição 
suplementares. Solicita-se, então, que paguem a taxa mínima de 835  €. Entretando, algumas 
condições devem ser respeitadas. Para mais informações, consulte www.studyinbelgium.be  

  Atenção: para alguns Masters e MBA especializados (emissão de um certificado), o valor da 
taxa pode ser diferente. Consulte a instituição de sua escolha para obter mais informações.

Taxas de inscrição para um doutorado 

Para todos os doutorandos que desejam fazer um doutorado na Bélgica francófona, a taxa de 
inscrição é de 835 € para o primeiro ano e cerca de 50 € por ano para os anos seguintes.

Qual é o custo de vida na Bélgica francófona?

Embora o custo de vida seja relativamente acessível na Federação Valônia-Bruxelas, ele pode variar 
de uma cidade para outra. Seja para alimentação, transporte, lazer, saúde... pense em preparar bem 
seu orçamento para evitar surpresas desagradáveis. 

Assim, para um estudante, o custo de vida pode variar entre 700 e 1000 euros por mês incluindo: 

habitação entre 300 e 500 euros/mês

alimentação 300 euros/mês

material de estudo 50 euros/mês

telefone e internet 60 euros/mês

seguro 30 euros/mês

transporte local 50 euros/mês

atividades pessoais 50 euros/mês

Estudar na Bélgica francófona26



Oportunidades de financiamento

Possibilidades de trabalho 
para custeio de estudos

As bolsas de estudo, listadas em www.studyinbelgium.be, estão disponíveis 
dependendo de sua nacionalidade e do nível de estudo que você deseja cursar.

Você também deve entrar em contato com o serviço social do estabelecimento 
belga escolhido para informar-se sobre toda a ajuda financeira disponível. 

Na Bélgica, qualquer estudante estrangeiro pode trabalhar enquanto estuda. As 
únicas condições são que esteja matriculado em um estabelecimento de ensino 
superior da Federação Valônia-Bruxelas e que seja detentor de uma autorização de 
residência válida. 

Tempo de trabalho:
→  Durante as férias escolares (inverno, primavera, verão - julho, agosto, setembro):     

o estudante pode trabalhar sem limite de horas.
→  Durante o ano letivo: o estudante não pode trabalhar mais de 20 horas por 

semana e o trabalho deve ser compatível com os estudos.

É de notar que os estudantes internacionais têm um ano após os seus estudos para 
encontrar um emprego na Bélgica.

€

studyinbelgium.be
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Alojamento

Dependendo de seu status, da duração de seu período de estudos ou de seu 
orçamento, você pode escolher entre dois tipos de acomodação na Bélgica 
francófona: residência universitária ou acomodação particular.  

Viver em uma residência Viver em habitações do setor privado

Ao escolher este tipo de acomodação, 
você tem seu próprio quarto, mas deve 
dividir a cozinha, sala de estar, banhei-
ro e sanitários com outros estudantes. 
Também chamada de “kot”, esta acomo-
dação individual permite que estudantes 
de todos os países e de todos os níveis de 
estudo se encontrem e compartilhem sua 
experiência.

No setor privado, diferentes tipos de acomo-
dações estão à sua disposição: um quarto, um 
kot, um estúdio ou um apartamento.

O custo: Em média, o preço é de 350 eu-
ros por mês, incluindo os encargos (água, 
aquecimento, eletricidade).

O custo: O preço médio varia entre 350 e 
500 euros/mês. As taxas nem sempre estão 
incluídas.

Dicas: Como o número de vagas é limi-
tado, aconselhamos a iniciar os procedi-
mentos administrativos dentro de prazos 
específicos: Assim que você conseguir 
o aceite para vir estudar na Bélgica 
francófona, entre em contato com o de-
partamento de alojamento da instituição 
de ensino superior que você escolheu.

Dicas: Existem dois modos de busca possíveis: 
→  Busca pessoal: seja pela Internet, consultan-

do os quadros de avisos das instituições de 
ensino superior e supermercados, ou simp-
lesmente andando pela rua e olhando os 
cartazes nas fachadas, você pode facilmente 
encontrar uma acomodação. 

→  Pesquisa por agência especializada: geral-
mente, este tipo de abordagem diz respeito 
principalmente a moradias com preços mais 
altos. 
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Aprendizagem do francês

Embora uma grande proporção dos mestrados seja oferecida, parcialmente 
ou totalmente, em inglês, as instituições de ensino superior da Federação 
Valônia-Bruxelas são francófonas. O idioma de ensino e do cotidiano é, portanto, 
principalmente o francês. Ao escolher vir estudar na Bélgica francófona, você se 
beneficiará de uma oportunidade única de desenvolver seus conhecimentos de 
francês ao evoluir diariamente no mundo cosmopolita da Bélgica!

Se você estiver inscrito como estudante em um curso de mestrado em francês, 
deverá demonstrar um nível B2 (intermediário avançado) em francês do Quadro 
Europeu Comum de Referência (CECR). Para isso, você deve ser aprovado em um 
teste padronizado: DALF (C1), DELF (B2), TEF (Nível 4) ou TCF (B2). 

Visite www.studyinbelgium.be para saber mais!

Você também pode consultar a brochura “Aprenda francês na 
Bélgica”, que lista todos os cursos de língua francesa oferecidos 
pelos estabelecimentos de ensino superior!

 ich 
spreche 
franzö-

sisch.

Hablo 
francés

I speak 
French 

vorbesc 
franceză

ik spreek 
Frans

Falo 
francês

Io parlo 
francese

studyinbelgium.be
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de 
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WB Campus

www.studyinbelgium.be  é o site de referência!

Ele o orienta na escolha de sua formação, o informa sobre os aspectos práticos de 
sua estadia e lhe permite descobrir muitos depoimentos!

Você tem uma pergunta específi ca? A equipe do Campus Valônia-Bruxelas, a 
agência de promoção internacional do ensino superior na Bélgica francófona, está à 
sua disposição: wbcampus@wbi.be

Siga-nos nas redes sociais: 

Você gostaria de saber mais sobre 
a Bélgica francófona e seu ensino 
superior em particular?

study in belgium

Wallonie-Bruxelles Campus
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A AGÊNCIA DE PROMOÇÃO 
INTERNACIONAL DO ENSINO 
SUPERIOR DA BÉLGICA 
FRANCÓFONA 

studyinbelgium.be
study in belgium
WB Campus


