
	
Universidades	irlandesas	visitam	o	Brasil		
e	ofertam	milhões	de	reais	em	bolsas		
a	estudantes	universitários	brasileiros	

	
Informativo	ao	editor:	Informações	sobre	bolsas	de	estudos	

	
	
	

National	College	of	Ireland	
luz.jamile@ncirl.ie	

	
Um	fundo	de	€300.000,00	(trezentos	mil	euros)	foi	desenvolvido	e	está	
reservado	para	estudantes	Brasileiros	no	National	College	of	Ireland.	
Baseado	no	coração	do	International	Financial	Services	Centre	(IFSC),	em	Dublin,	
NCI	desenvolve	cursos	em	parceria	com	a	indústria	para	atender	às	exigências	
do	mercado	de	trabalho	de	algumas	das	maiores	empresas	do	mundo.	NCI	foi	
classificao	número	um	para	empregos	na	Irlanda	nos	últimos	quatro	anos	
consecutivos,	pelo	Guia	Boa	Educação	do	Sunday	Times.	Estudantes	Brasileiros	
podem	beneficiar	de	um	desconto	de	até	€3.000,00	(três	mil	euros)	em	seu	curso	
de	escolha,	com	base	em	seu	desempenho	acadêmico	e	atividades	extra-
curriculares	desenvolvidas	pelos	alunos.	
https://www.ncirl.ie/International	
	

Trinity	College	Dublin	
antonio.delinares@tcd.ie	

	
A	 equipe	 da	 Trinity	 College	 Dublin	 oferece	 várias	 opções	 para	 estudantes	
brasileiros	que	desejam	estudar	em	uma	das	melhores	universidades	irlandesas,	
localizada	no	coração	de	Dublin,	a	agitada	capital	da	Irlanda.	
	
A	Trinity	College	 oferece	 a	 bolsa	de	 estudos	ABEI/HADDAD	 juntamente	 com	a	
Associação	Brasileira	de	Estudos	 Irlandeses	 (ABEI),	em	parceria	 com	a	Cátedra	
de	 Estudos	 Irlandeses	W.B.	 Yeats.	 	 Os	membros	 brasileiros	 da	 ABEI	 podem	 se	
candidatar	 à	 bolsa	 de	 estudos	 equivalente	 a	 €35.000,00	 (trinta	 e	 cinco	 mil	
euros);	 que	 cobre	 despesas	 de	 um	 ano	 de	 mensalidades	 na	 Trinity,	 moradia,	
custos	 de	 viagem	 e	 despesas	 para	 viver	 na	 Irlanda.	 Os	 estudantes	 podem	
escolher	 os	 seguintes	 cursos:	 -	 mestrado	 em	 história	 moderna	 (M	 Phil	 Early	
Modern	 History);	 mestrado	 em	 dramaturgia	 (M.F.A	 Playwriting);	 mestrado	 em	
tradução	 literária	 (M	 Phil	 in	 Literary	 Translation)	 e	 mestrado	 em	 escritos	
irlandeses	(M	Phil	in	Irish	Writing).	As	candidaturas	à	bolsa	de	estudos	devem	ser	
enviadas	até	2	de	maio	de	2016.		
https://www.tcd.ie/study/non-eu/scholarships/postgraduate/	
	
Alunos	 interessados	 em	 estudar	 nas	 universidades	 irlandesas	 geralmente	
precisam	 fazer	 uma	 “Programa	 da	 Fundação”	 (Foundation	 Course),	 que	 se	
assemelha	 a	 um	 curso	 introdutório,	 tanto	 para	 preparar	 os	 estudantes	 para	 o	
sistema	 universitário	 irlandês	 quanto	 para	 aperfeiçoar	 as	 habilidades	
linguísticas	 do	 aluno	 em	 inglês,	 desenvolver	 comunicação,	 pensamento	 crítico,	



etc.	 Para	 ser	 aceito	 em	 várias	 universidades,	 os	 estudantes	 precisam	 ter	
completado	uma	desses	programas	da	 fundação	 (a	 ser	 indicado	pelo	 a	própria	
universidade).			
	
O	Programa	da	Fundação	Internacional	da	Trinity	College	Dublin	tem	a	duração	
de	 um	 ano	 e	 mescla	 inglês	 acadêmico	 com	 outras	 áreas	 acadêmicas	
(Administração,	 Economia	 &	 Ciências	 Sociais	 ou	 Engenharia	 &	 Ciência)	
oferecendo	uma	 introdução	à	universidade	para	aqueles	que	 tiveram	 formação	
acadêmica	prévia	 fora	da	União	Europeia.	A	Trinity	 tem	dez	bolsas	disponíveis	
no	valor	de	€5.000,000	(cinco	mil	euros)	cada	para	cobrir	os	custos	do	Programa	
da	Fundação	Internacional.	O	processo	de	candidaturas	está	aberto	até	6	de	maio	
de	2016.	
https://www.tcd.ie/study/FoundationProgramme/fees/ 
	
A	Trinity	também	tem	bolsas	para	estudantes	de	administração.	A	bolsa	para	o	
bacharelado	 em	 Administração	 pode	 chegar	 a	 €25.000,00	 (vinte	 e	 cinco	 mil	
euros)	 que	 é	 revertida	 em	 descontos	 nas	 mensalidades	 para	 estudantes	 do	
programa	 que	 tenham	 dedicação	 exclusiva	 aos	 estudos	 e	 que	 participem	 do	
programa	inteiro	do	curso.	As	candidaturas	estão	abertas	até	6	de	maio	de	2016.	
https://www.tcd.ie/study/non-eu/scholarships/undergraduate/ 
 

University	College	Dublin	
enda.carroll@ucd.ie	

	
Também	 localizada	 na	 capital	 da	 Irlanda,	 a	 University	 College	 Dublin	 oferece	
duas	 bolsas	 de	 estudos	 Global	 Excellence	 (Global	Excellence	 Scholarships)	 para	
estudantes	 brasileiros	 que	 cursarem	o	 ano	 letivo	 acadêmico	UCD	2017/18	 (na	
Irlanda,	o	ano	letivo	começa	em	setembro	e	se	estende	até	maio	do	ano	seguinte).	
As	 bolsas	 de	 estudos	 Global	 Excellence	 correspondem,	 respectivamente,	 a	
descontos	de	50%	e	100%	nas	mensalidades	do	mestrado.			
Os	 interessados	 devem	 se	 candidatar	 para	 a	 bolsa	 de	 estudos	 online,	 quando	
estiverem	se	candidatando	para	quaisquer	cursos	de	mestrado	na	UCD.	
http://www.ucd.ie/international/study-at-ucd-global/coming-to-
ireland/scholarships-and-funding/gt-scholarships-and-funding/	
	
A	Escola	de	Língua	Inglesa,	Teatro	e	Cinema	(School	of	English,	Drama	&	Film)	da	
UCD	 também	oferece	bolsas	de	estudos	anuais	para	estudantes	brasileiros	que	
queiram	 cursar	 mestrado	 em	 literatura	 anglo-irlandesa	 e	 teatro.	 A	 Bolsa	 de	
Estudos	 Maria	 Helena	 Kopschitz	 celebra	 a	 contribuição	 aos	 estudos	 sobre	 a	
Irlanda	no	Brasil,	feita	pela	professora	Kopschitz.	Essa	bolsa	de	estudos	oferece	
cobertura	completa	das	mensalidades	e	taxas	da	UCD	e	recursos	de	€14.000,00	
(quatorze	mil	 euros)	 por	 ano	 para	 cobrir	 despesas	 relativas	 à	 vida	 na	 Irlanda.		
Uma	 bolsa	 de	 €2.000,00	 (dois	 mil	 euros)	 é	 disponível	 também	 para	 cobrir	
despesas	de	viagem	para	os	candidatos	selecionados.			
http://www.ucd.ie/englishanddrama/news/sedfnewstitle,255237,en.html	

	
Maynooth	University	
alison.cooke@nuim.ie	

	



Estudantes	 brasileiros	 que	 queiram	 fazer	 mestrado	 na	 pitoresca	 cidade	 de	
Maynooth,	 que	 fica	 a	 apenas	 30	 minutos	 do	 centro	 de	 Dublin,	 podem	 se	
candidatar	 a	 bolsas	 de	 mestrado	 que	 cobrem	 parcialmente	 as	 taxas	 e	
mensalidades	 de	 qualquer	 um	 dos	 programas	 de	 mestrado	 oferecidos	 na	
oitocentista	Maynooth	University.	 	 Os	 candidatos	 serão	 selecionados	 com	base	
em	 seu	 desempenho	 acadêmico	 e	 nas	 suas	 habilidades.	 As	 candidaturas	 para	
bolsas	de	€2.500,00	(dois	mil	e	quinhentos)	&	€5.000,00	(cinco	mil	euros)	serão	
aceitas	até	30	de	junho	de	2016.			
https://www.maynoothuniversity.ie/study-maynooth/undergraduate-
studies/scholarships	

	
University	of	Limerick	
ingrid.levan@ul.ie	

	
Brasileiros	 que	 já	 tenham	 estudado	 na	 University	 of	 Limerick	 (UL)	 recebem	
automaticamente	uma	bolsa	de	€1.000,00	(mil	euros)	para	continuar	os	estudos	
na	UL,	localizada	na	costa	oeste	da	Irlanda.	A	UL	tem	uma	das	mais	altas	taxas	de	
empregabilidade	 de	 formandos	 da	 Irlanda	 devido	 ao	 foco	 nos	 estágios	
profissionais	da	universidade.	Todos	os	 alunos	de	 graduação,	 independente	do	
curso,	fazerem	um	ano	inteiro	de	experiência	profissional	antes	de	se	formarem.	
	
A	University	of	Limerick	oferece	bolsas	para	parceiros	específicos	do	Brasil.	Ao	
longo	dos	últimos	três	anos,	a	UL	tem	oferecido	bolsas	de	dois	semestres	por	ano	
para	 alunos	 da	 UDESC,	 no	 valor	 de	 €12.000,00	 (doze	 mil	 euros)	 por	 ano.	
Ademais,	a	UL	planeja	em	breve	estender	oferta	similar	aos	estudantes	da	UFScar	
também	no	valor	de	€12.000,00	(doze	mil	euros)	por	ano.	
	
A	UL	oferece	a	Bolsa	de	Estudos	WB	Yeats	em	parceria	com	a	USP,	no	âmbito	de	
um	acordo	de	mobilidade	entre	a	Faculdade	de	Artes,	Humanidades	e	Ciências	
Sociais	da	UL	(Faculty	of	Arts,	Humanities,	and	Social	Sciences)	e	a	Faculdade	de	
Filosofia,	 Literatura	 e	 Ciências	Humanas	 da	USP.	 	 O	 acordo	 de	mobilidade	 já	 é	
válido	para	alunos	de	graduação,	no	entanto,	no	futuro,	o	acordo	de	mobilidade	
para	 estudantes	 de	mestrado	 terá	 ênfase	no	mestrado	 em	Literatura	 Irlandesa	
Crítica	(MA	in	Critical	Irish	Literature),	um	novo	curso	a	ser	ofertado	pela	UL.		
	
Brasileiros	 estudiosos	 são	 recompensados	 na	 UL	 com	 uma	 ampla	 oferta	 de	
bolsas	por	mérito	disponíveis	na	universidade.	Alunos	de	Ciências	&	Engenharia	
podem	 obter	 descontos	 de	 até	 50%	 do	 valor	 das	 taxas	 e	 mensalidades	 para	
cursos	de	mestrados	de	um	ano.	Além	disso,	bolsas	por	mérito	de	até	€2.000,00	
(dois	 mil	 euros)	 estão	 disponíveis	 para	 cursos	 de	 mestrado	 na	 Faculdade	 de	
Artes,	 Humanidades	 e	 Ciências	 Sociais	 da	 UL	 (Faculty	 of	 Arts,	 Humanities,	 and	
Social	Sciences).	 	 Bolsas	 de	 estudos	 de	 até	€1.500,00	 (mil	 e	 quinhentos	 euros)	
estão	disponíveis	para	estudantes	brasileiros	de	alto	desempenho	da	renomada	
Kemmy	Business	School	no	campus	da	UL.		
http://www.ul.ie/graduateschool/scholarship-funding	
	

Griffith	College	
brendan.mcgerty@griffith.ie	

	



Na	 Griffith	 College,	 com	 campus	 em	 três	 cidades	 irlandesas	 (Dublin,	 Cork	 e	
Limerick),	estudantes	brasileiros	têm	a	oportunidade	de	fazer	gratuitamente	um	
curso	 de	 inglês	 com	 três	 meses	 de	 duração,	 que	 custaria	 €1.500,00	 (mil	 e	
quinhentos	 euros).	 Esse	 curso	 é	 oferecido	 com	 o	 intuito	 de	 aprimorar	 os	
conhecimentos	 em	 inglês	 dos	 alunos	 de	 modo	 que	 eles	 possam	 ter	 os	 níveis	
necessários	para	 cursar	 o	 ensino	 superior	 em	 inglês.	O	nível	mínimo	de	 inglês	
para	cursos	de	graduação	é	5.5	(IELTS)	e	6,	para	programas	de	mestrado.		
https://www.griffith.ie/admissions/international	
	

Dublin	City	University	
caroline.magee@dcu.ie	

	
A	 Dublin	 City	 University	 oferece	 descontos	 de	 €3.000,00	 (três	 mil	 euros)	 nos	
programas	 de	 mestrado	 para	 estudantes	 egressos	 do	 Programa	 Ciências	 Sem	
Fronteiras.	 Além	 disso,	 a	 instituição	 também	 oferece	 bolsas	 de	 estudos	 de	
€1.000,00	(mil	euros)	para	programas	de	mestrado	nas	áreas	de	humanas.	
http://www.iua.ie/international/scholarships/masters-scholarship-
programme-for-brazilian-students/	

	
Dublin	Business	School	
paulo.santiago@dbs.ie	

	
Também	localizada	na	capital	da	Irlanda,	a	Dublin	Business	School	oferece	bolsas	
parciais	de	€1.000,00	(mil	euros)		para	os	cursos	de	mestrado		e	de	€500,00	
(quinhentos	euros)	para	as	graduações.	A	faculdade	também	
disponibiliza	um	desconto	de	€500,00	(quinhentos	euros)	por	indicação,	desde	
que	o	aluno	esteja	matriculado	no	curso.	
Para	maiores	informações,	termos	e	condições	acesse:		
http://www.dbs.ie/international-students/scholarships-and-discounts	
	
	

University	College	Cork	
cliona.maher@ucc.ie	

	
Localizada	 na	 “capital	 cultural”	 da	 Irlanda,	 a	 University	 College	 Cork	 (UCC)	
oferece	 23	 bolsas	 de	 estudos	 em	 sua	 Faculdade	 de	 Artes,	 Estudos	 Celtas	 e	
Ciências	 Sociais	 (College	 of	 Arts,	 Celtic	 Studies,	 and	 Social	 Sciences).	 Cada	 bolsa	
representa	um	desconto	de	€6.000,00	(seis	mil	euros)	nas	taxas	e	mensalidades	
dos	programas	de	mestrado.			
https://www.ucc.ie/en/cacsss/grads/scholarships_and_funding/pro_students/excellence_sc
holarships/	
	
Ademais,	 a	 UCC	 oferece	 80	 Bolsas	 de	 Estudos	 Presidenciais	 (Presidential	
Scholarhips)	 por	 ano	 para	 alunos	 de	 graduação	 e	 pós-graduação.	 Cada	 Bolsa	
Presidencial	corresponde	a	um	desconto	de	50%	nas	 taxas	e	mensalidades	dos	
cursos.	A	candidatura	está	aberta	até	o	dia	1º	de	maio	de	2016.		
A	 UCC	 também	 oferece	 desconto	 de	 25%	 nas	 taxas	 e	 mensalidades	 dos	
programas	 de	mestrado	 do	Departamento	 de	 Ciência,	 Engenharia	 e	 Ciência	 da	



Alimentação	 (Science,	 Engineering,	 &	 Food	 Science	 Department).	 A	 data	 de	
encerramento	da	candidatura	à	bolsa	é	30	de	abril	de	2016.	
		

	
	

Waterford	Institute	of	Technology	
doneill@wit.ie	

	
O	Waterford	 Institute	 of	 Technology	 (WIT),	 localizado	 no	 histórico	 sudeste	 da	
Irlanda,	 também	 tem	 ótimas	 opções	 de	 bolsas	 para	 alunos	 brasileiros.	 O	WIT	
oferece	 bolsas	 de	 €3.150,00	 (três	 mil	 e	 quinhentos	 euros)	 convertidas	 em	
desconto	nas	taxas	e	mensalidades	para	alunos	novatos	em	vários	programas	de	
mestrado	deste	renomado	instituto	de	tecnologia,	voltado	para	pesquisa.				
Os	estudantes	podem	se	candidatar	para	programas	de	mestrado	com	descontos	
nas	áreas	de	engenharia,	 ciências	da	 saúde,	humanidades	e	negócios	até	31	de	
maio	de	2016.			
https://www.wit.ie/international/admissions/scholarships#tab=panel-3	
	

*********	
	
Para	 mais	 informações	 sobre	 bolsas	 de	 estudos	 disponíveis	 em	 instituições	
irlandesas	de	ensino	superior	que	não	foram	listadas	aqui,	favor	acessar	o	site	da	
Education	 in	 Ireland,	 a	 página	 do	 Facebook	 da	 instituição	 ou	 enviar	 uma	
mensagem	de	e-mail	para	queroestudarnairlanda@gmail.com	
	

*********	
	
Editor:		
Mais	Informações,	entrar	em	contato	com:-		
Sarah	O’Sullivan		
+5521969440708	
educação.irlanda@gmail.com	


