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Estude na Bélgica francófona!

ESCOLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

A Comunidade Francesa da Bélgica faz parte do Reino da Bélgica, um Estado federal da Europa 
Ocidental.
A Bélgica é um dos seis países fundadores da União Europeia, acolhendo em sua capital, Bruxe-
las, suas principais instituições (o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Co-
missão Europeia).

EM POUCAS PALAVRAS

Bélgica francófona = Comunidade Francesa da Bélgica

ESCOLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

BÉLGICA

Área: 

30.528 km2

População: 

11.000.000 
habitantes

COMUNIDADE 
FLAMENGA 

População: 

6.400.000 
habitantes

Idioma: 
holandês

COMUNIDADE 
FRANCESA DA BÉLGICA* 

População: 

4.600.000* 
habitantes

Idioma: 
francês

*  A Comunidade Francesa da Bélgica compreende a população 
francófona da Valônia e da Região de Bruxelas-Capital
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MONS NAMUR

LIÈGE
LOUVAIN-
LA-NEUVE

BRUXELAS

COMUNIDADE 
FLAMENGA

COMUNIDADE 
FRANCESA 
DA BÉLGICA
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Estude na Bélgica francófona!

ESCOLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

Paris 
    1h30

Amsterdã 
    1h10

Berlim
     1h20

Barcelona 
     2h

Roma
     1h50

Lisboa 
     2h40

Madri 
     2h20

Londres 
    2h10

 Viver no coração da Europa 

Bruxelas é a capital da União Europeia: a cidade é sede do Con-
selho da União Europeia, do Conselho Europeu, do Parlamento 

Europeu e da Comissão Europeia. Ela também sedia a OTAN e 
mais de 1000 organizações europeias e internacionais.

O ponto de partida ideal para visitar a Europa!

A Comunidade Francesa da Bélgica está situada no cruza-
mento das grandes vias de comunicação europeias. 

6 BONS MOTIVOS PARA ESCOLHER A 
COMUNIDADE FRANCESA DA BÉLGICA 
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ESCOLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

 Excelência no seu ensino superior 

 Oferta diversificada e acessível de formações 

Dotadas de longa tradição científica, as instituições de ensino superior da Comunidade 
Francesa da Bélgica são reconhecidas em todo o mundo e ocupam um lugar respeitável 
nos rankings internacionais.

Vários ganhadores do Prêmio Nobel são testemunhas da influência da pesquisa 
científica da Comunidade Francesa da Bélgica para além das suas fronteiras.

VOCÊ SABIA?
Você já ouviu falar de “The Big Bang Theory”? 
Claro que sim, e nós adoramos o Sheldon Coo-
per! Mas você sabia que a teoria do Big Bang real 
foi proposta pelo cientista belga Georges Lemaître 

no início do século passado?

As instituições de ensino superior da Comunidade Francesa da Bélgica oferecem uma 
vasta gama de programas de estudos. Dependendo do seu projeto pessoal, você 
poderá escolher uma formação profissionalizante ou acadêmica, de curta ou longa 
duração. 

Uma grande parte do custo real dos estudos de nível superior é financiada pelas 
autoridades públicas belgas, tanto para os estudantes estrangeiros quanto para os 
estudantes belgas. 
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Estude na Bélgica francófona!

ESCOLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

 Aprender francês 

O ensino e o ambiente estudantil se desenvolvem essencialmente em francês, mesmo 
que vários programas sejam ministrados parcialmente ou inteiramente em inglês.

Sendo a 5ª língua mundial em número de falantes, a língua francesa é 
ensinada em todos os países do mundo. O idioma promove trocas inter-
culturais, circulação de ideias e grupos de interesses em escala interna-
cional, constituindo um vetor do futuro no universo audiovisual e digital, 
bem como um impulso para o crescimento econômico e o desenvolvi-
mento.

(Fonte: Organização Internacional da Francofonia)

  Diversidade e multiculturalismo no seu ensino 
superior

A Comunidade Francesa da Bélgica se caracteriza por sua diversidade e abertura ao 
mundo. Esse aspecto se evidencia em sua capacidade de estabelecer parcerias interna-
cionais e de exportar seu savoir-faire.

inscritos nos estabelecimentos de ensino superior 
da Comunidade Francesa da Bélgica.

20% 
de doutorandos

estrangeiros

40% 
de professores

estrangeiros

20% 
de estudantes
estrangeiros
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ESCOLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

  Qualidade de vida 

Uma intensa vida cultural, um excelente sistema de saúde, acesso facilitado a diversas atividades esportivas 
e uma boa rede de transporte público fazem da Comunidade Francesa da Bélgica uma parte do mundo co-
nhecida por sua qualidade de vida. 

Durante todo o ano, eventos organizados por associações de estudantes também demonstram o dinamismo 
e a intensidade da vida estudantil: 

Um “kot-à-projet” (KAP) é uma moradia destinada aos estudantes na qual realizam 
juntos um projeto de seu interesse.

Geralmente, o projeto consiste em organizar atividades para os outros estudantes e 
para os moradores da comunidade ao redor. Cada kot-à-projet se especializa em uma 
área específica relacionada, por exemplo, à cultura, à ajuda humanitária ou social, ao 
esporte ou à proteção do meio ambiente.

O kot-à-projet é a maneira ideal de conhecer pessoas, criar laços profundos com os 
outros estudantes e participar plenamente de uma vida estudantil ativa. Os KAPs 
compreendem todos os tipos de perfis, o que permite que alunos de diferentes origens 
se conheçam, conversem e invistam em um projeto comum. 

Tomorrowland 
na Bélgica, 
a 1h de Bruxelas 

O Festival d’Avignon
na França,  
a 1h40 de Bruxelas

Sziget  
na Hungria,  
a 1h50 de Bruxelas

Rock Werchter  
na Bélgica,  
a 1h de Bruxelas

NOS primavera sound  
em Portugal, 
a 2h30 de Bruxelas

Roskilde  
na Dinamarca,   
a 1h25 de Bruxelas

Rock Im Park   
na Alemanha, 
a 6h de Bruxelas 
ou 1h de Bruxelas

Dour  
na Bélgica,  

a 1h30 de Bruxelas 

O Festival de Benicàssim   
na Espanha,  

a 14h30 de Bruxelas Sónar Barcelona   
na Espanha, 
a 2h de Bruxelas 

Glastonbury  
no Reino Unido,   

a 1h de Bruxelas 

    A. Os Kots-à-projets, conceito tipicamente belga, dão o que falar! 

   B. Vibre no ritmo dos festivais!

Você gosta de sair e se divertir com os amigos? Durante o verão, a Bélgica e toda a 
Europa se tornam um enorme palco com festivais para todos os gostos e estilos!
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Estude na Bélgica francófona!

ESCOLHENDO A BÉLGICA FRANCÓFONA

  Você sabia?

Nossas estrelas 
são mundialmente 

conhecidas!

Stromae, os Smurfs, 
Marsupilami, Spirou, 
Jacques Brel, Tintin, 

René Magritte…

Nós inventamos 
o saxofone.

Deixamos a invenção do 
jazz para outra pessoa*.

Nem todos os 
artistas regravaram 

canções de 
Jacques Brel.

Só Frank Sinatra, Nina 
Simone, Céline Dion, a 

banda Nirvana...*

O chocolate deve 
ser conservado 

longe do sol.

Não é à toa que o melhor 
se encontra na Bélgica*.

* 2017 SPF Chancelaria do Primeiro-Ministro 

Você é adepto da corrida e quer partici-
par das maratonas mais famosas do pla-
neta? Antes de participar de outros cir-
cuitos mundialmente conhecidos, como 
as maratonas de Tóquio, Nova Iorque, 
Boston, Berlim, Londres e Chicago, apro-
veite sua estadia na Bélgica e concentre-
-se em uma prova bruxelense: os “20 km 
de Bruxelas”!

Essa corrida pela capital reúne todos os 
anos dezenas de milhares de corredores, 
que representam mais de 125 naciona-
lidades originárias de cerca de setenta 
países.

Além dos “20 km de Bruxelas”, a Bélgica 
oferece inúmeras maratonas ao longo do 
ano em todo o território!

    C. Os 20 km de Bruxelas

O mais belo circuito do mundo

Segundo muitos pilotos, como a ex-estrela 
da Fórmula 1 Michael Schumacher. 

O circuito de Spa-Francorchamps recebe 
todos os anos o Grande Prêmio da Bélgica 

de Fórmula 1.
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O Processo de Bolonha é um processo de aproximação dos sistemas de ensino superior 
europeus que levou à criação, em 2010, do Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES), 
composto por 48 Estados.

Como parte integrante desse Espaço, a Comunidade Francesa da Bélgica se 
compromete a garantir a qualidade do ensino superior, a promover a mobilidade dos 
estudantes, a reforçar a internacionalização e a contribuir para a democratização de 
seu sistema acadêmico.

Ao realizar seus estudos na Comunidade Francesa da Bélgica, você garantirá a 
possibilidade de continuar sua formação em outros países europeus, onde seu diploma 
será facilmente reconhecido, e, no futuro, você poderá atuar no mercado de trabalho 
europeu.

Créditos ECTS = sistema de medição de resultados no EEES = a unidade de valor. 

Do bacharelado ao doutorado:

1 ano letivo = 60 créditos
1 crédito = 30 horas de atividades educacionais

Consideram-se atividades educacionais: aulas expositivas, 
trabalhos práticos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, pesquisas, estágios...

Fonte: www.studyinbelgium.be

Cycles

O ENSINO SUPERIOR NA COMUNIDADE 
FRANCESA DA BÉLGICA

O PROCESSO DE BOLONHA E O ESPAÇO EUROPEU 
DO ENSINO SUPERIOR 

ENSINO SUPERIOR FORA 
DA UNIVERSIDADE
CURTA DURAÇÃO

BACHARELADO

180-240 ECTS

BACHARELADO COM ESPECIALIZAÇÃO
60 ECTS

ENSINO SUPERIOR FORA 
DA UNIVERSIDADE
LONGA DURAÇÃO

BACHARELADO

180-240 ECTS

MESTRADO
60-120 ECTS

ENSINO UNIVERSITÁRIO

BACHARELADO

180-240 ECTS

MESTRADO, MEDICINA, 
MEDICINA VETERINÁRIA

60-180 ECTS

MESTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO
60-360 ECTS

DOUTORADO

180 ECTS

3e

2e

1er
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Estude na Bélgica francófona!

O ENSINO SUPERIOR NA COMUNIDADE FRANCESA DA BÉLGICA

As instituições de ensino superior da Comunidade Francesa da Bélgica têm três objetivos: o ensino, a pesquisa e o 
atendimento à comunidade.

Os estudos superiores se organizam em três tipos de instituições:
→   as universidades,
→   as escolas superiores (Hautes Écoles),
→   as escolas superiores de artes.

→  As universidades

As universidades francófonas estão espalhadas por todo o território da Comunidade 
Francesa da Bélgica.
Elas oferecem formações de qualidade nas três grandes áreas do conhecimento: ciências 
exatas, ciências humanas e ciências da saúde. Além de um conhecimento profundo no 
campo escolhido, o ensino universitário oferece aos estudantes uma sólida formação 
geral e incentiva uma abordagem científica, enfatizando o desenvolvimento tanto 
da pesquisa de base quanto da pesquisa aplicada. As universidades da Comunidade 
Francesa da Bélgica são conhecidas pelo alto nível de qualidade dos seus programas 
de pesquisa.
Todas têm uma reputação excelente, nacionalmente e internacionalmente.

Os estudos universitários incluem:
→    dois ciclos que levam aos graus de Bacharel “de transição” (1º ciclo – 180 créditos) e, 

depois, Mestre (2º ciclo – 60 a 180 créditos);
→    um 3º ciclo que visa o desenvolvimento de novos conhecimentos na vanguarda de 

um ou mais campos de estudo e pesquisa, o grau de Doutor.

Porcentagem de estudantes 
estrangeiros inscritos em 
programas de Mestrado das 
universidades por campo de 
estudo: 

Ciências humanas e sociais: 
16,3%

Saúde: 31%

Ciências exatas: 26,3%

Artes: 22%

Total: 22,4%

tipo de 
formação

AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
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O ENSINO SUPERIOR NA COMUNIDADE FRANCESA DA BÉLGICA

→  As escolas superiores (Hautes Écoles)

→  As escolas superiores de artes

As escolas superiores oferecem uma formação de qualidade es-
treitamente ligada à pesquisa aplicada, às instituições universi-
tárias e aos meios socioprofissionais. A pedagogia adotada se 
concentra no aluno e no mundo do trabalho. Aspectos teóricos 
e conceituais também fazem parte do programa. 

As escolas superiores propõem:
→    estudos de curta duração organizados em um único ciclo, 

que levam ao grau de Bacharel “profissionalizante” (1º 
ciclo - de 180 a 240 créditos);

→    estudos de longa duração organizados em dois ciclos, 
que levam aos graus de Bacharel “de transição” (1º ci-
clo - 180 créditos) e de Mestre (2º ciclo – de 60 a 120 
créditos).

Contando com uma importante reputação internacional, as escolas superiores de artes 
formam estudantes nas áreas de artes visuais, teatro, artes cênicas e música.

Elas oferecem:
→     estudos de curta duração organizados em um único ciclo, que levam ao grau de 

Bacharel “profissionalizante” (1º ciclo - de 180 a 240 créditos);
→     estudos de longa duração organizados em dois ciclos, que levam aos graus de 

Bacharel “de transição” (1º ciclo - 180 créditos) e de Mestre (2º ciclo – de 60 a 120 
créditos);

→     pode ser realizado um 3º ciclo ligado à pesquisa acadêmica em arte e suas temá-
ticas, organizado junto a uma instituição universitária. Esse ciclo leva ao grau de 
Doutor.

Porcentagem de estudantes estrangeiros 
inscritos nos programas de Mestrado das 
escolas superiores por tipo de formação:

Agronômica: 3%

Estudantes estrangeiros

Econômica: 13,4%

Estudantes belgas

Paramédica: 37%

Social: 5,8%

Técnica: 9,7%

Tradução e 
interpretação: 23,4%

tipo de 
formação

Porcentagem de 
estudantes estrangeiros 
inscritos nas Escolas 
Superiores de Artes:

44,5%
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Estude na Bélgica francófona!

INICIAR OU CONTINUAR O MESTRADO

INICIAR OU CONTINUAR O MESTRADO

O ano letivo está dividido em três quadrimestres:

As avaliações são realizadas no final do 1º e do 2º quadrimestre.
O estudante terá uma nova oportunidade de realizar avaliações nas quais não teve um 
resultado satisfatório ou às quais não compareceu em uma sessão adicional de avalia-
ções no 3º quadrimestre.

A aprovação no ciclo de estudos: a aprovação ou reprovação é determinada pelos cré-
ditos obtidos em cada disciplina. Se obtida a nota mínima (10/20), a aquisição dos cré-
ditos correspondentes é automática. Caso esta nota mínima não seja alcançada, mas 
o déficit seja considerado aceitável em vista dos resultados como um todo, a banca de 
professores pode, não obstante, conceder os créditos pertinentes.

Do meio de setembro 
ao fim de dezembro

Do fim de dezembro 
ao início de janeiro

Do início 
ao fim de janeiro

Do início de fevereiro 
ao meio de maio

Do início 
ao meio de abril

Do meio de abril 
ao fim de junho

Do início de julho 
ao meio de agosto 

Do meio de agosto 
ao meio de setembro

Atividades 
acadêmicas:

Interrupção 
das disciplinas: 

Avaliações: 

1º 
quadrimestre

De setembro 
a janeiro

2º 
quadrimestre

De fevereiro 
a junho

3º 
quadrimestre

De julho 
a setembro

A ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO
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→  Alguns números

→  Nível de francês exigido 

As instituições de ensino superior da Comunidade Francesa da Bélgica são francófonas. 
O ensino e o ambiente estudantil se desenvolvem, portanto, em língua francesa, mesmo 
que certos programas de mestrado sejam ministrados parcialmente ou inteiramente 
em inglês.

Assim, falar francês é um ponto positivo para ter sucesso nos seus estudos na Comuni-
dade Francesa da Bélgica, mesmo que a prática do idioma nem sempre seja indispensá-
vel para acessar o nosso ensino superior.

Na verdade, para se inscrever no Mestrado não há nenhuma regra comum. Cada insti-
tuição é livre para definir os seus próprios critérios de admissão em termos de compe-
tência em língua francesa. 

Geralmente, exige-se o nível B1 do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR).

Sugerimos que você entre em contato com o departamento de matrículas da instituição 
de ensino superior escolhida para saber quais são as exigências específicas da unidade.

O francês é 
a 2ª língua 

estrangeira 
mais ensinada, 
figurando logo 
após o inglês.

O francês é a 
3ª língua mas 
utilizada nos 

negócios no mundo.

O francês é 
atualmente 
a 5ª língua 

mais falada no 
mundo, com 

274 milhões de 
falantes.

O francês é a 
4ª língua mais 

utilizada na 
internet.

Existem 125 
milhões de 

pessoas 
aprendendo 
francês no 
mundo...

O DOMÍNIO DO FRANCÊS 

Conhecimento suficiente = Usuário competente (B2)
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INICIAR OU CONTINUAR O MESTRADO

Muitos programas de Mestrado são oferecidos parcialmente 
ou inteiramente em inglês, especialmente nas seguintes áreas:

→  Artes plásticas, visuais e do espaço
→  Criminologia
→  História
→  História da arte e arqueologia
→  Informação e comunicação
→  Línguas, letras e tradução
→  Filosofia
→  Ciências
→  Ciências odontológicas
→  Ciências econômicas e de gestão
→  Ciências da engenharia 
→  Ciências jurídicas
→  Ciências da motricidade
→  Ciências políticas e sociais
→  Ciências psicológicas e da educação
→  Ciências da saúde pública
→  Ciências veterinárias
→  Teologia

Para obter mais informações sobre tais programas de estudos, 
utilize a ferramenta de pesquisa do nosso site: www.studyinbelgium.be
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→   Formações de excelência financiadas pela 
Comunidade Francesa da Bélgica

ENa Comunidade Francesa da Bélgica, a democratização do ensino superior é uma 
prioridade. Essencialmente, isso significa que o custo dos estudos não deve ser um obs-
táculo para os estudantes com condições socioeconômicas mais modestas. Assim, os 
valores máximos das taxas de inscrição são estabelecidos por decreto.
Os estudantes da Comunidade Francesa da Bélgica e aqueles oriundos de um Estado 
membro da União Europeia pagam, em geral, uma taxa escolar anual de no máximo 
835 €.
Os estudantes não europeus pagam uma taxa “majorada”, superior ao valor da taxa 
escolar padrão. Na verdade, como esses estudantes não são financiados pela Comuni-
dade Francesa da Bélgica, essa taxa majorada visa cobrir o custo total do aluno junto 
à instituição de ensino.
O valor dessa taxa majorada também é estabelecido por decreto ou decidido coletiva-
mente pelas instituições de ensino. Em certas condições, os estudantes não europeus 
podem ser isentados dessa taxa majorada. 
Por fim, todo doutorando, de qualquer nacionalidade, paga uma taxa anual de no má-
ximo 835 € no primeiro ano. Nos anos seguintes, de acordo com as universidades, as 
taxas de matrícula vão de 30 a 60 €.
A tabela abaixo mostra os valores máximos das taxas de inscrição para estudantes não 
europeus. 

Mestrado
Mestrado de 
especializa-

çãoUniversi-
dade

Escolas superiores 
(Hautes Écoles) e Es-
cola superior de artes

Valor da taxa de inscrição majorada 4.175 € 2.820 € 4.175 €

Valor para estudantes isentos da 
taxa de inscrição majorada* 835 € 835 € 835 €

Os montantes indicados dizem respeito apenas ao ano letivo de 2017-2018 e podem sofrer alterações.

Para saber os valores exatos das taxas de inscrição a serem pagas, entre em contato com o de-
partamento de admissão e matrícula da universidade, escola superior ou escola superior de artes 
escolhida. 

*Estudantes isentos da taxa de inscrição majorada:
Você deve cumprir, pelo menos, um dos seguintes requisitos (lista não exaustiva):
-  ser cidadão de um país menos desenvolvido presente na lista “Least Developed 

Countries” estabelecida pelas Nações Unidas;
-  ser oriundo de um dos onze países classificados nas últimas posições da lista 

de países segundo o Índice de Desenvolvimento Humano não abrangidos pela 
lista “LDC”, a saber, Costa do Marfim, Zimbábue, Papua Nova Guiné, Camarões, 
Nigéria, Síria, Suazilândia, Paquistão, Quênia, Gana e República do Congo;

- ser reconhecido como refugiado ou apátrida;
-  ter por pai, mãe, tutor legal, cônjuge ou parceiro de cohabitação uma pessoa 

com nacionalidade de um Estado membro da União Europeia.
-  ter completado, no final do ano letivo anterior, a totalidade dos créditos (ECTS) 

do programa anual do estudante;
-  ser beneficiário de uma bolsa de estudos concedida pelo Wallonie-Bruxelles 

International (WBI).

AS TAXAS DE INSCRIÇÃO 
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Estude na Bélgica francófona!

INICIAR OU CONTINUAR O MESTRADO

→  Em geral:

Para ter acesso ao programa de Mestrado, você deve ser titular de um diploma de 
primeiro ciclo (Bacharelado - 180 créditos) do mesmo campo de estudo que deseja 
seguir.

→       A INSCRIÇÃO É FEITA EM 5 ETAPAS:

Atenção! Os requisitos de admissão são específicos para cada Mestrado. Geralmente, 
eles se encontram na ficha de apresentação do Mestrado publicada no site da institui-
ção.

Cada instituição de ensino superior tem um Departamento de Admissões e de Matrí-
culas. Recomendamos que você entre em contato com esse departamento para obter 
informações precisas sobre os procedimentos a serem seguidos.

Você deve identificar a instituição e o programa de es-
tudos em que deseja se inscrever e verificar se cumpre 
os requisitos de admissão.  

Você deverá preencher um pedido de admissão (geral-
mente encontrado online, no site da instituição esco-
lhida). O calendário específico de cada instituição deve 
ser respeitado. Recomendamos que você realize esses 
procedimentos em fevereiro/março.  

Você será convidado a enviar o seu dossiê de candida-
tura (por correio ou e-mail). Esse dossiê compreende  
uma série de documentos (fotocópia do seu passapor-
te, fotocópia do seu diploma, carta de motivação...).

Então, o seu pedido será analisado (o que pode demo-
rar várias semanas).

O responsável pela sua candidatura entrará em contato 
para comunicar a decisão da instituição de ensino superior.
Se a resposta for afirmativa, você receberá uma auto-
rização de matrícula enviada pelo Departamento de 
Matrículas.

OS PROCEDIMENTOS DE ADMISSÃO E MATRÍCULA PARA OS 
CIDADÃOS DE UM PAÍS QUE NÃO FAZ PARTE DA UNIÃO EUROPEIA 
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→  Casos especiais:

→     VOCÊ TEM EXPERIÊNCIA PESSOAL OU PROFISSIONAL?

A “Valorisation des Acquis de l’Expérience” (VAE)

Se você tiver adquirido uma experiência de pelo menos cinco anos em determinado 
campo, seja no meio profissional ou no plano pessoal, isso pode ser considerado pela 
Banca de Admissão da instituição de ensino escolhida, que, segundo um procedimento 
de avaliação específico, pode permitir que você tenha acesso aos estudos de segundo 
ciclo. Futuramente, você poderá receber um diploma ou certificado de formação conti-
nuada reconhecido!

→     VOCÊ DESEJA REALIZAR UM MESTRADO DE ESPECIALIZAÇÃO?

Para isso, é necessário que você seja portador de um diploma de Mestrado de pelo me-
nos 120 créditos ou que você se inscreva no procedimento de “Valorisation des Acquis 
de l’Expérience” (VAE).
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Um novo mecanismo experimental permite que os alunos de Mestrado obtenham em-
préstimos em condições favoráveis para estudar em outro país. Mais aberto a países 
que não fazem parte da União Europeia, ele permite a mobilidade de mais de 2 milhões 
de estudantes. A partir do segundo ano de estudos, os estudantes podem obter uma 
bolsa para passar um período de estudos em outra instituição de ensino europeia. Essa 
bolsa tem duração de 3 a 12 meses.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus  

Os programas conjuntos Erasmus Mundus são organizados por pelo menos três ins-
tituições de ensino superior de diferentes países. As disciplinas oferecem um período 
de estudos em pelo menos duas instituições e levam à obtenção de um diploma duplo, 
múltiplo ou conjunto. Nesse contexto, as bolsas são oferecidas a estudantes universi-
tários de alto nível.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions

A Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) oferece bolsas de mobilidade entre 
850 instituições membro de 106 países. 
https://www.auf.org 

Sugerimos que você se dirija diretamente ao Departamento de Relações Internacionais 
da instituição de ensino superior escolhida, que estará em melhor posição para ajudá-lo 
na busca por financiamento.

No âmbito das suas missões no campo da cooperação para o desenvolvimento, a ARES 
(Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur) concede bolsas de Mestrado de 
especialização e estágios de aperfeiçoamento a estudantes oriundos de países em de-
senvolvimento. Para mais informações, consulte o site:
www.ares-ac.be

→  O PROGRAMA ERASMUS+ 2014-2020

→   AS BOLSAS DA AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCO-
PHONIE (AGÊNCIA UNIVERSITÁRIA DA FRANCOFONIA)

→   AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DA COMUNIDADE 
FRANCESA DA BÉLGICA

→  AS BOLSAS DA ARES 
 (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur)

AS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO 
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Se a sua estadia tiver uma duração igual ou superior a três meses, você deve solicitar 
um visto de longa permanência («visa long séjour»).

→     PROCEDIMENTO PADRÃO:

Você deve solicitar a autorização de permanência (autorisation de séjour) junto ao 
posto diplomático ou consular belga competente do seu local de residência habitual. 
Se for concedida, a autorização de permanência terá a forma de um visto D.
Nessa fase, um montante de cerca de 200 € será solicitado para cobrir os custos admi-
nistrativos do processamento da sua solicitação de visto D.

Com base nesse visto, você poderá entrar em território belga.

Você deverá comparecer no prazo de 8 dias após a sua chegada junto à administração 
municipal da cidade onde irá residir para se registar e obter o seu visto de permanência 
(titre de séjour).

→  Você é cidadão de um país que não pertence à União Europeia?

Peço uma 
autorização de 

permanência

Solicito minha 
inscrição

Recebo 
meu visto D

Recebo 
meu visto de 
permanência

Encontro 
moradia

A SOLICITAÇÃO DE VISTO
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→   Quais são os documentos a serem fornecidos ao consulado 
belga?

→   Como provar que disponho de meios de subsistência 
suficientes?

→  Links úteis

→       Um comprovante emitido pelo estabelecimento de ensino superior escolhido.
 3 possibilidades:
 -  Um comprovante de inscrição em um programa oferecido pelo instituto de en-

sino superior escolhido.
 - Um comprovante de admissão ou pré-inscrição no mesmo tipo de programa.
 - Um comprovante de inscrição em um exame de admissão.

→       O seu diploma de conclusão do ensino médio, de bacharel ou de mestre, juntamente 
com o boletim do seu último ano de estudos.

→       Um comprovante de bolsa de estudos ou de apoio financeiro que comprove que você 
tem meios de subsistência suficientes.

→       Um atestado médico.

→       Se você tiver mais de 21 anos de idade, um atestado que comprove a ausência de 
condenações por crimes ou delitos comuns.

Você deve apresentar um desses três comprovantes:

→     Um comprovante de concessão de bolsa de estudos por parte de uma organização 
internacional ou de uma autoridade nacional.

→     Uma declaração de apoio financeiro ao Estado belga e a você mesmo emitida por 
um cidadão belga ou estrangeiro que disponha de recursos suficientes.

→     Um comprovante de exercício legal de atividade lucrativa fora do período 
normalmente dedicado aos estudos.

→    Serviço de Imigração: https://dofi.ibz.be

→    Reino da Bélgica - Relações exteriores: https://diplomatie.belgium.be

→    Espaço Schengen: http://www.eurovisa.info
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FAZER UM DOUTORADO

Na Comunidade Francesa da Bélgica, o francês é a língua oficial. No entanto, uma gran-
de parte da população fala inglês muito bem.

Para fazer um Doutorado, em geral, o domínio do francês não é necessário; a tese pode 
ser feita em inglês. No entanto, cada instituição é livre para definir seus próprios crité-
rios de admissão. Recomendamos que você entre em contato com o Departamento de 
Admissões do estabelecimento de ensino superior escolhido.

Antes de iniciar os procedimentos administrativos de inscrição, você 
deve escolher um orientador de acordo com a área de pesquisa de 
seu interesse. Você poderá definir o projeto, discutir sua viabilidade 
e conversar sobre eventuais financiamentos com ele. Também 
convém definir com este orientador uma proposta de composição 
para a comissão de acompanhamento, que será submetida 
à Comissão acadêmica de doutorados. Para encontrar um 
orientador, aconselhamos consultar os  sites das universidades , 
o Regulamento geral do doutorado de cada instituição de ensino 
superior e o repositório de pesquisas no  site de políticas científicas 
federais.

A FORMAÇÃO DOUTORAL 

O DOMÍNIO DO FRANCÊS

As instituições universitárias, laboratórios e centros de pesquisa da Comunidade Francesa da Bélgica têm super-
visão científica de ponta e infraestrutura de qualidade. Essas vantagens contribuem ativamente para a imple-
mentação e o fortalecimento de parcerias internacionais.
Graças a essa dinâmica, as universidades da Comunidade Francesa da Bélgica promovem fortemente o de-
senvolvimento de cotutelas de tese, o que permite ao doutorando realizar seus trabalhos de pesquisa em uma 
universidade da Comunidade Francesa da Bélgica e em uma instituição estrangeira.

O doutorado é um diploma reconhecido internacionalmente que abre portas para posi-
ções de alta qualificação e é exigido para a carreira acadêmica. A preparação de uma tese 
de doutorado caracteriza, ao mesmo tempo, uma contribuição para a pesquisa científica 
e uma formação pessoal através da pesquisa.

O 3º ciclo é o mais alto nível de estudo universitário. Ele inclui:

→      A formação doutoral, validada pelo certificado de formação em pesquisa: realizada 
em uma equipe de pesquisa, sob o controle e a responsabilidade de um orientador.

→      Os trabalhos relativos à preparação da tese e sua defesa, validados pelo grau aca-
dêmico de doutor.

40% 
de doutorandos 

estrangeiros
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Na primeira inscrição, as taxas de matrícula no doutorado são de 835 €.
Nos anos seguintes, as taxas de matrícula ficam em torno de 50 € por ano.

CONDIÇÕES A SEREM CUMPRIDAS:

1. Você deve ser portador de um 
diploma de Mestrado obtido 
após 5 anos de estudos (300 
créditos/ECTS).

2. Você deve ter recursos financeiros 
suficientes para concluir seus estudos. 
Você deve fornecer um plano de 
financiamento que comprove a existência 
de recursos suficientes.

3. Os seus resultados anteriores devem ser 
suficientes:
Você deve ser portador de um diploma de 
ensino superior universitário de Mestrado 
que comprove pelo menos 300 créditos/
ECTS, com um mínimo de 14/20 ao longo 
desses estudos.

4. Você precisará ter::
 →     um projeto de tese, 
 →     o consentimento por escrito de um 

patrocinador.

Para encontrar um patrocinador, é 
aconselhável consultar o repositório de 
pesquisas no site de políticas científicas 
federais, o Regulamento geral do doutorado 
específico de cada instituição de ensino 
superior e os sites das instituições de ensino 
superior. 

QUAIS SÃO AS FORMALIDADES DA 
ADMISSÃO E DA MATRÍCULA?

Em geral, se você deseja iniciar 
um doutorado, deve entregar no 
Departamento de Admissões e 
Matrículas do estabelecimento de ensino 

superior um dossiê que incluirá:

→    o formulário de solicitação de admissão 
devidamente preenchido e assinado (em 
geral, este formulário está disponível 
online),

→  um certificado de nacionalidade datado do 
ano civil da inscrição (ou uma cópia do seu 
passaporte),

→  uma cópia do seu diploma de conclusão do 
ensino médio,

→  uma cópia autenticada do(s) seu(s) diploma(s) 
de nível superior (e tradução juramentada, 
conforme o caso).

→  uma cópia autenticada dos boletins relativos a 
cada ano de estudos superiores, mesmo para 
os anos em que houve reprovação (e tradução 
juramentada, conforme o caso),

→  comprovantes das suas atividades ou estudos 
dos últimos cinco anos, caso eles não sejam 
abrangidos pelo seu último diploma,

→  uma carta de motivação,
→  o consentimento por escrito de um patrocinador 

que concorde em supervisionar os seus 
trabalhos,

→  um projeto de tese.

AS TAXAS DE INSCRIÇÃO

O PROCEDIMENTO DE ADMISSÃO E INSCRIÇÃO PARA OS DOUTORANDOS 
DE PAÍSES QUE NÃO PERTENCEM À UNIÃO EUROPEIA
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AS POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO

www.ares-ac.be 
No âmbito das suas missões no campo da cooperação para o desenvolvimento e na me-
dida em que a proposta se relacione a seus projetos e parceiros, a ARES (Académie de Re-
cherche et d’Enseignement Supérieur) concede bolsas de doutorado a estudantes oriundos 
de países em desenvolvimento. 

www.fnrs.be
O F.R.S.-FNRS promove a internacionalização da pesquisa na Comunidade Francesa da Bél-
gica através de seus próprios instrumentos e suas colaborações internacionais. Os instru-
mentos de mobilidade do FNRS permitem que pesquisadores estrangeiros, sob certas condi-
ções, realizem estadias de duração limitada na Comunidade Francesa da Bélgica.

www.wbi.be 
A WBI concede bolsas de excelência a estudantes oriundos de todos os países que, titula-
res de diplomas de doutorado, desejem cursar um programa de pós-doutorado em certos 
campos privilegiados (Transporte e Logística, Engenharia Mecânica, Ciências Biológicas e 
da Saúde, Agroindústria, Aeronáutica Espacial, Tecnologias Ambientais). 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions
As “Actions Marie Curie” apoiam a formação de pesquisadores e o desenvolvimento de suas 
carreiras enfatizando suas aptidões em matéria de inovação.

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions
Esse programa, financiado pela União Europeia, é destinado a reforçar a cooperação europeia e 
os laços internacionais no campo do ensino superior, apoiando programas de doutorado euro-
peus de alta qualidade e permitindo que estudantes do mundo todo realizem seus estudos em 
pelo menos 3 instituições de ensino superior europeias. 

Sugerimos que você se dirija diretamente ao Departamento de Relações Internacionais da 
instituição de ensino superior escolhida, que estará em melhor posição para ajudá-lo na 
busca por financiamento.

No âmbito de um contrato de assistente de pesquisa, você pode combinar a pesquisa dou-
toral (meio período) com atividades de ensino (meio período). Vagas são abertas todos os 
anos nas universidades.

Você pode conseguir um contrato de trabalho para realizar o seu doutorado.

Muitos governos oferecem bolsas aos cidadãos que desejam fazer um doutorado no exterior.

→  Uma bolsa da cooperação belga para o desenvolvimento.

→   Uma bolsa do Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS)

→  As Bolsas de Excelência da Wallonie-Bruxelles International

→  As «Actions Marie Curie»

→  Os programas conjuntos de Doutorado Erasmus Mundus

→  Uma bolsa de doutorado da instituição de ensino superior

→  Um cargo de assistente nas universidades

→  Rendimentos relativos à execução de um contrato de pesquisa

→  Uma bolsa de estudos do seu governo
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→   Quais são os documentos a serem fornecidos ao consulado 
belga?

→     Uma convenção de acolhimento assinada por um organismo credenciado na Bél-
gica.

→     Um atestado médico.
→     Um certificado que comprove a ausência de condenações por crimes ou delitos 

comuns.

→    Serviço de Imigração: https://dofi.ibz.be

→    Reino da Bélgica - Relações exteriores: https://diplomatie.belgium.be

→    Espaço Schengen: http://www.eurovisa.info

Se você for um pesquisador visitante que participa de um progra-
ma de pesquisa como beneficiário de uma supervisão com remu-
neração ou subsídio, você está sujeito à obrigação de possuir uma 
autorização de trabalho B. 

→  Links úteis

Você é um pesquisador não cidadão da UE selecionado por um organismo de pesquisa 
credenciado na Bélgica para conduzir um projeto de pesquisa ao abrigo de um Acordo 
de Acolhimento celebrado entre você e o organismo credenciado?

Se você deseja ficar mais de 3 meses na Bélgica, é preciso solicitar um visto de longa 
permanência.

PROCEDIMENTO PADRÃO:

Você deve solicitar a autorização de permanência (autorisation de séjour) junto ao pos-
to diplomático ou consular belga competente do seu local de residência habitual. Se for 
concedida, a autorização de permanência terá a forma de um visto D.
Nessa fase, um montante de cerca de 350 € será solicitado para cobrir os custos admi-
nistrativos do processamento da sua solicitação de visto D.

Com base nesse visto, você poderá entrar em território belga.

Você deverá comparecer no prazo de 8 dias após a sua chegada junto à administração 
municipal da cidade onde irá residir para se registar e obter o seu visto de permanência 
(titre de séjour).

A SOLICITAÇÃO DE VISTO
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→  Bruxelas →  Liège

Bruxelas, uma cidade que não para de surpreen-
der e emocionar!

A capital da Bélgica tem mais de 1 milhão de bel-
gas e estrangeiros. Eis o maior exemplo do espíri-
to aberto e da cordialidade da cidade.

Além dos seus monumentos históricos, Bruxelas 
oferece a seus habitantes uma rica produção em 
quadrinhos, suas fachadas de estilo Art Nou-
veau, o talento dos seus estilistas e designers, 
suas iguarias e o ar surrealista presente em cada 
esquina.

Primeira cidade turística da região da Valônia, 
Liège tem inúmeras riquezas a serem descobertas. 
O rio Meuse, que a atravessa de norte a sul, as 
colinas íngremes e arborizadas que a circundam, 
seu relevo marcado que multiplica perspetivas 
originais e seus bairros típicos conferem à cidade 
um charme surpreendente.

Um folclore vivo mantido por uma população 
calorosa e acolhedora, bairros animados, um 
grande número de restaurantes, uma vida 
cultural e artística intensa e seu belo patrimônio 
arquitetônico fazem de Liège uma cidade 
incontornável da Valônia.

Os arredores da cidade também oferecem várias 
opções de caminhadas e passeios turísticos.

A estação Liège-Guillemins, 
uma joia da inovação.

A Grand-
Place de 
Bruxelas, 

reconhecida 
como patrimônio 

mundial da 
humanidade pela 

UNESCO, é considerada uma 
das praças mais bonitas do 

mundo.

Nosso símbolo nacional não 
tem o prestígio da Estátua 

da Liberdade. Mas nossa 
estátua é livre para fazer o 

que quiser.

© 2017 SPF Chancelaria do 
Primeiro Ministro 

VIVENDO NA BÉLGICA FRANCÓFONA

NOSSAS GRANDES CIDADES UNIVERSITÁRIAS
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→  Louvain-la-Neuve →  Mons

Louvain-la-Neuve, cuja metade da população é 
formada por estudantes, é uma cidade moderna 
e voltada para a coletividade, os pedestres, o 
verde e a acessibilidade, mesmo que tenha sido 
construída à imagem das cidades antigas. O 
coração de Louvain-la-Neuve está no passeio 
suspenso para pedestres de vários hectares que 
fica sobre estacionamentos e
vias públicas. Nos bairros, espalhados em forma 
de trevo ao redor do centro da cidade, ruas 
sinuosas se articulam em praças e pracinhas, 
marcando o ritmo dos passos e convidando a 
animados encontros. Esta cidade “sobre pilares” 
também é um exemplo no que diz respeito ao 
desenvolvimento sustentável. Construída em 
plena zona rural, ela se encaixa harmoniosamente 
em seu ambiente.

Louvain-la-Neuve é uma cidade vibrante onde 
culturas e estilos se misturam em total sinergia. 
Mais de 125 nacionalidades interagem ao ritmo 
das festividades estudantis e urbanas.

Mons, a cidade de “grande coração”, localiza-se 
no sul da Bélgica, próxima à fronteira francesa, 
no eixo Bruxelas-Paris.

Essa cidade, capital europeia da cultura em 
2015, acolhe cerca de 100.000 habitantes.

Eventos culturais se multiplicam ao longo do 
ano no centro histórico da cidade: festivais fol-
clóricos, apresentações teatrais, festivais de ci-
nema...

A festa do 
Doudou, 

declarada 
Patrimônio 

Imaterial da 
Humanidade 
pela Unesco, 
atrai dezenas 

de milhares 
de visitantes e 

turistas. 

“24 heures vélo”: o circuito de revezamento 
de 24 horas que se tornou a maior festa 

estudantil da Bélgica. Todos os anos, 
no mês de outubro, dezenas de 

milhares de estudantes se reúnem 
em Louvain-la-Neuve para esse 
encontro esportivo, festivo e 
humanitário.
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→  Namur

Namur, o charme e a tranquilidade de uma 
cidade situada no coração de um cruzamento de 
rios, protegida pela Cidadela e rodeada por uma 
vegetação magnífica.

É uma cidade de pequeno porte onde se cultiva 
a arte de viver: é um lugar bom para passear, 
percorrer os cais dos rios Meuse e Sambre, 
participar das diversas atividades e eventos que 
lá se realizam...

Você ama gastronomia? Namur está repleta 
de produtos locais, tais como morangos de 
Wépion, cervejas e vinhos de Namur e até 
mesmo escargôs! Namur e sua região podem ser 
exploradas e degustadas com paixão e apetite!

Cidade artística e histórica, com uma cultura 
rica e magníficas paisagens, Namur oferece 
oportunidades de caminhadas ao ar livre 
surpreendentes, fora do comum e atemporais.

A Cidadela, 
ancorada em 

um esporão de 
pedra impressionante, é um 

sítio arqueológico excepcional 
que preserva os traços dos seus 
2000 anos de história.
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Na Bélgica, a unidade monetária é o euro (€). Essa moeda está atualmente em vigor em 
19 países europeus: 

O orçamento depende principalmente do tipo de moradia escolhido e do seu estilo de 
vida.

Os estudantes estrangeiros têm a oportunidade de abrir uma conta bancária na Bélgica, 
tendo direito a um cartão bancário aceito em lojas e caixas eletrônicos.

Aqui estão alguns valores indicativos das despesas mensais a serem levadas em consi-
deração:

Moradia 400€ 
Alimentação 300€
Cursos, livros 50€

Cuidados de saúde (seguro, despesas médicas) 30€
Transporte público 50€

Outros (telefone, lazer...) 100€
Montante total 930€/mês

O CUSTO DE VIDA 



www.studyinbelgium.be

31 VIVENDO NA BÉLGICA FRANCÓFONA

Há vários anos, a Comunidade Francesa da Bélgica tem apresentado uma mobilidade 
internacional cada vez mais intensa. A Agência Wallonie-Bruxelles Campus foi criada 
para responder a essa demanda.

Ela tem como missão ajudar os estudantes estrangeiros a concretizar seus projetos de 
estudos e aumentar a visibilidade e a atratividade dos programas de ensino superior da 
Comunidade Francesa da Bélgica em todo o mundo.
 
Ela representa instituições de ensino superior renomadas que oferecem formação de 
qualidade nas modalidades Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado.

www.studyinbelgium.be

WALLONIE-BRUXELLES CAMPUS 
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Estude na Bélgica francófona!

VIVENDO NA BÉLGICA FRANCÓFONA

DESEJA FAZER UMA PERGUNTA ESPECÍFICA?

Será um prazer para nossa equipe responder 
da melhor maneira e o mais rápido possível!
 Cécile Liégeois - wbcampus@wbi.be

Destinado aos estudantes estrangeiros, o site www.studyinbelgium.be está disponível 
em francês e inglês. Ele permite acessar facilmente todas as informações relacionadas 
aos estudos na Comunidade Francesa da Bélgica, da escolha do programa aos aspectos 
práticos da estadia e do financiamento.

Deseja consultar as formações propostas na Comunidade Francesa da Bélgica?
Utilize nossa ferramenta de pesquisa: http://studyinbelgium.be/fr/search-formations   

→    Para cada programa você encontrará:

  A descrição do programa de estudos, sua duração, os resultados de aprendizagem 
e as oportunidades.

  Informações detalhadas sobre as instituições de ensino superior que fornecem a 
formação escolhida.

  As condições de admissão e matrícula: o nível acadêmico exigido, o nível de francês 
ou inglês.

→     Selecione seus próprios critérios de pesquisa (campo de estudo, nível de estudo, 
idioma...) para encontrar o programa que melhor lhe convém!

O SITE DE REFERÊNCIA 





A agência de promoção do ensino superior 
da Bélgica francófona no exterior

WALLONIE-BRUXELLES CAMPUS
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