
Estude na Holanda  

Destino europeu ainda pouco explorado pelos brasileiros mais tradicionais, a Holanda oferece 

mais de 2.100 programas de nível superior totalmente ministrados em inglês, entre opções 

de graduação, mestrado, doutorado, MBA e cursos de curta duração. Além disso, 80% da 

população holandesa é fluente em inglês, o que torna tranquila a vida do estudante também 

fora de sala de aula. Famosa pela diversidade cultural, atualmente, 12% da população 

acadêmica holandesa é formada por estudantes estrangeiros, o que reforça a tradição do país 

na internacionalização do ensino superior.    

 

Das 14 universidades de pesquisa existentes na Holanda, 11 delas estão na lista das 200 

melhores universidades do planeta de acordo com o conceituado Times Higher Education 

Ranking. Com isso, o país é considerado o 3° melhor ensino superior do mundo. 

 

A Holanda 

Vida cultural intensa, baixo custo de vida, pouca burocracia e educação de qualidade. O país é 

conhecido pelo clima progressista e altos índices de desenvolvimento humano.  Em 2013 a 

Holanda ficou em 4º lugar no ranking de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), de acordo 

com relatório divulgado pelo Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). 

  

A Holanda conta com consciência evoluída em relação às questões ambientais e um dos 

melhores sistemas de transporte público do mundo. Nos Países Baixos há 18 milhões de 

bicicletas para 16,5 milhões de habitantes e milhares de quilômetros de ciclovias à disposição 

da população. 

 
Sede de grandes empresas como Shell, Unilever, ING, Philips, C&A e Heineken, a Holanda é 

hoje referência em diversas áreas de estudo, como Arquitetura, Engenharia, Design, Direito e 

Ciências Sociais.  

 
 Encontre seu curso 

Para se candidatar a uma vaga o estudante deve buscar o curso desejado na plataforma 

Studyfinder, disponível no link www.nesobrazil.org/encontreseucurso. Nesse banco de cursos, 

o futuro intercambista encontra informações sobre os mais de 2.100 programas de ensino 

superior ministrados totalmente em inglês na Holanda e poderá buscar as opções por área do 

conhecimento, nível de graduação, cidade, universidade, duração. Depois de selecionar um 

programa, basta conferir as abas de informações como descrição do curso, admissão e 

contato. Se aprovado, a própria instituição se responsabiliza pelos trâmites do visto estudantil, 

o que facilita muito a vida do intercambista. 

  
 Inscreva-se 

Geralmente, as inscrições começam em setembro para início letivo em setembro do ano 

seguinte. Ou seja, em setembro de 2014 as universidades holandesas irão iniciar o processo 

de admissão para os seus cursos regulares de bacharelado, mestrado e cursos curtos que 

começarão em setembro de 2015. Na plataforma “Encontre Seu Curso”, depois de clicar em 

https://www.nesobrazil.org/encontreseucurso
https://www.nesobrazil.org/news/ensino-superior-holandes-e-eleito-o-3o-melhor-do-mundo
http://www.nesobrazil.org/encontreseucurso
http://www.nesobrazil.org/encontreseucurso


um curso o estudante consegue visualizar a aba "Admission", onde ficam as informações sobre 

o período exato de candidatura daquele programa. 

 

As principais exigências das instituições de ensino superior holandesas são: Histórico 

escolar/acadêmico adequado e testes de proficiência em inglês. Para estudantes de 

bacharelado é exigido diploma de ensino médio, para alunos de mestrado é exigido diploma de 

graduação e assim por diante. 

  

Com relação aos testes de proficiência em inglês, os TOEFL e o IELTS são os mais 

comumente aceitos. Para o TOEFL, normalmente é exigida uma pontuação mínima de 550 

para o teste no papel e 213 para o teste no computador. Para o IELTS é exigida uma 

pontuação mínima de seis.  
 

Diferentes universidades podem ter requisitos específicos, por isso é muito importante que 

você entre em contato com a sua instituição escolhida para saber exatamente quais são as 

exigências no seu caso. 

 

 Bolsas de Estudo 
 
Estudantes com excelente desempenho acadêmico podem participar dos processos de bolsas 

oferecidos pelas próprias universidades holandesas. O Orange Tulip Scholarship Programme, 

por exemplo, é um programa exclusivo para brasileiros, organizado pelo Nuffic Neso Brazil, que 

oferece bolsas (integrais e parciais) sobre o valor da Tuiton Fee (anuidade) dos cursos ou living 

costs. Para saber como se candidatar acesse: www.nesobrazil.org/ots.  

Orange Tulip Sholarship - OTS Brazil 2016 

 75 bolsas de estudo exclusivas para brasieliros 

 20 instituições de ensino superior participantes 

 Níveis de estudo: Graduação, Pós-graduação (MBA e Mestrado)  

 Cursos nas áreas de: Artes, Ciências Biológicas e  Saúde, Exatas e Humanas  

 Beneficios de até 32.500 Euros em anuidades  

 Inscrições até 01/04/2016 
 

Na página www.nesobrazil.org/bolsas é possível fazer uma busca avançada e descobrir todas 

as opções de bolsas disponíveis de acordo com o seu perfil.  

Sobre o Nuffic Neso Brazil 

 

O Nuffic Neso Brazil é uma fundação sem fins lucrativos, subsidiada pelo Ministério da 

Educação holandês e tem entre seus objetivos promover a aproximação acadêmica entre a 

Holanda e o Brasil. A fundação orienta e informa gratuitamente os interessados no ensino 

superior do país. 

 
Para esclarecer dúvidas sobre os cursos e programas de bolsas oferecidos pelas 

universidades holandesas entre em contato com a fundação através do site 
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www.nesobrazil.org/estudenaholanda2015 ou preencha o formulário disponível aqui 

www.nesobrazil.org/formulario-de-contato 
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