
Informações para estudantes de língua portuguesa 

Bem-vindo à Universidade de Coventry



A melhor 
universidade

do Reino Unido 
no que toca a 
colocações na 

Europa
Fonte: Ecorys 2011

Entre as 3
melhores universidades modernas de Inglaterra 

Fonte: NSS 2011

A melhor 

universidade 

do Reino Unido 

adaptada à

realidade das 

empresas
Fonte: HE-BCI 2009-10

PPrrreeppaaarráámmmmooo--

looo pppaarrraaa uuummmmaa 

cccaaarrrrreeirraaa dddeee 

sssuuuccceessssssoo

TTTTTooorrrnnneeee---ssssseee uuuummmmm 
ddddiippplloooommmmmmaaaaddddoooo 
ggggllooobbbaaaal nnnuuuummmmmaaaa 
ccccoooommmmmuuuunnnniiddddaaaadddeeeee 
ggggllooobbbaaaal

“CCCCoovvveennntryy 

pproopporrcciiooonnnna-lhe a 

ppooosssssibbiiliidddaaade de se 

ddeeesseeennvvvoolvveeeer e ajuda-o 

a cccrreeessccceerrr eeeenquanto 

ppeeesssssooaaa”

Jutson Rulan

““DDeeessddee qqquuee vimmm 

pparrra aa Unnniveeersssiddaadee 

dde Cooovvennntryyy, ggannhhhei 

mmmaaais ccoonnnfifi aannçaa!”
Carlos Baptista

www.coventry.ac.uk/international/facts

Fonte: DLHE 2009/10

94% 
de taxa de 

empregabilidade 

ou estudos 

posteriores

““AAAAddooorrrooo oooo mmmmméééétooooddddoo 
dddeee eeennnnsssinnnoooo eee oo 
mmmooodddoooo ccoooommmmmooo oooss 
mmmeeeuuussss ccoooleeeegggaasss 
ppprreesssttttaaammmm 
aaateeennnççççããããooo”” 
Euse do Santos



Bem-vindo

•   Campus no centro das cidades de Coventry e Londres

•   Disponibilidade de opções de cursos tipo sanduíche 

(repartição do tempo de aprendizagem entre a 

Universidade e as Empresas ) ou estudo no estrangeiro 

•   Opções de licenciatura em regime intensivo de 2 anos

•   Programas de pós-graduação

•    Cursos de inglês antes do início do ano lectivo

•   Cursos de acesso ao ensino superior

•   Bolsas de estudo e descontos disponíveis

Ensino de qualidade, licenciados com colocação no mercado de 

trabalho, sólidas ligações com a indústria e uma abordagem ao 

ensino inovadora e dinâmica são apenas alguns dos aspectos em 

destaque para quem estuda na Universidade de Coventry.

Esperamos acolhê-

lo na Universidade de 

Coventry!

Mais de 20 000 alunos, incluindo 5000 alunos 

estrangeiros oriundos de mais de 130 países 

fazem parte do nosso diversifi cado e palpitante 

campus universitário. A Universidade é um 

destino extremamente popular para os estudantes 

estrangeiros e acolhemos actualmente 800 

estudantes de África. 

O nosso currículo é reforçado por módulos 

especifi camente personalizados para proporcionar 

a todos os alunos competências essenciais para 

integrarem o mercado de trabalho. Com um vasto 

leque de cursos divididos entre dois campus, um 

em Londres e outro em Coventry, a Universidade 

de Coventry é o primeiro passo para a sua futura 

carreira.



Bem-estar e apoio
Compreendemos que viver longe da 

família e dos amigos pode ser uma 

experiência assustadora. Por conseguinte, 

oferecemos um vasto leque de serviços 

aos nossos alunos estrangeiros, tais 

como a “Semana de Boas-vindas”, cujo 

fi to é ajudar os estudantes a adaptarem-

se à nova realidade antes do início do 

ano lectivo. Além disso, existem imensas 

viagens e programas de âmbito social que 

visam explorar o Reino Unido e sentir a 

cultura britânica. 

Também estão disponíveis serviços 

de aconselhamento e tutoria individual 

para ajudar os alunos com quaisquer 

problemas pessoais ou académicos. A 

nossa equipa de bem-estar dedicada 

disponibiliza ajuda e assistência a todos 

os alunos estrangeiros num vasto leque de 

áreas, incluindo imigração.

Se necessitar de qualquer apoio ou 

aconselhamento, contacte a equipa 

através do email welfare.io@coventry.

ac.uk 

A Sociedade de 
Língua Portuguesa 
em Coventry
Na Universidade de Coventry 

reconhecemos que o português é 

uma das línguas europeias em maior 

crescimento, e a língua portuguesa 

apresenta o maior potencial de 

crescimento enquanto língua internacional 

no Sul de África e na América do Sul.

Esta foi a primeira sociedade baseada 

na língua a ser criada na Universidade de 

Coventry, abrangendo quatro continentes 

com uma língua comum. O objectivo 

desta sociedade é ajudar os novos alunos 

a adaptarem-se à vida em Coventry e 

disponibilizar apoio contínuo depois de se 

adaptarem. Os membros também reúnem 

com regularidade e organizam eventos de 

cariz social e cultural.

Para mais informações e detalhes 

de contacto do Presidente desta 

sociedade, visite: 

www.coventry.ac.uk/international/

lifeatcoventry/studentsocieties  

Rede Alumni
A Universidade de Coventry orgulha-se 

de cuidar dos seus diplomados através 

de uma abordagem vitalícia. Temos uma 

base de dados de alumni com mais de 

25 000 membros e grupos de alumni 

estabelecidos em países estrangeiros de 

todo o mundo. Estas bases de dados 

proporcionam a oportunidade para o 

reencontro de amigos, criação de redes 

e actualização de conhecimentos com 

pessoal da Universidade que visite a sua 

região. 

Para mais informações, visite www.

coventry.ac.uk/alumni

Andre Fernandes
Presidente da Associação 
Alumni de Angola

O André é um diplomado pela 

Universidade de Coventry e Director-

Geral da A.G.E.C. Ltd, uma agência que 

ajuda alunos portugueses a cumprirem 

os seus sonhos de estudarem no Reino 

Unido. 

Para mais informações, contacte o 

André através dos números 

+447944 254625 ou +244 923 955646 

ou do email agec@hotmail.co.uk



Carreiras e Empregabilidade
O nosso compromisso de 

empregabilidade distingue-nos das 

outras universidades. Recentes 

resultados revelam que uns 

impressionantes 94% dos nossos 

diplomados conseguiram colocação 

ou prosseguiram os estudos depois 

de nos deixarem. Compreendemos 

os desafi os que o mercado de 

trabalho pode apresentar a um 

novo diplomado, motivo pelo qual 

todos os cursos integram elementos 

desenvolvidos para melhorar as suas 

possibilidades de sucesso.

79% dos nossos cursos de 

bacharelato oferecem opções de 

cursos tipo sanduíche, estudo 

no estrangeiro ou colocação em 

empresas – todas estas opções 

proporcionam valiosas oportunidades 

para melhorar a sua carreira! 

Oportunidades de 
trabalho em regime 
de tempo parcial
Os alunos estrangeiros que estudem 

no Reino Unido têm direito a trabalhar 

até 20 horas por semana durante o 

ano lectivo e em regime de tempo 

inteiro durante os períodos de férias. 

Além disso, podem realizar estágios 

profi ssionais. 

Encontrar um emprego em tempo 

parcial pode ser relativamente fácil; 

na realidade, a própria Universidade 

de Coventry emprega um elevado 

número de alunos estrangeiros na 

realização de tarefas no campus de 

Coventry. O serviço de recrutamento 

FutureWorks no campus de Coventry 

e Londres dedica-se a ajudar os 

alunos a encontrarem oportunidades 

de trabalho. 

Pode encontrar oportunidades de 

trabalho e aconselhamento em 

www.thefutureworks.org.uk 

Para mais informações sobre a vida 

profi ssional no Reino Unido, visite 

www.coventry.ac.uk/international/

lifeatcoventry/workingintheUK

Jutson Rulan
Curso de 
acesso 
ao ensino 
superior
Angola

Optei por iniciar a 

minha formação 

no ensino superior 

com um Curso de acesso ao ensino superior para 

melhorar o meu inglês. No início, optei por residir 

em Londres e as pessoas de lá estavam sempre 

a falar na Universidade de Coventry. Disseram-

me que era uma cidade simpática, óptima para 

estudantes; tudo o que é necessário encontra-se a 

curta distância do campus, por isso decidi mudar!

No meu curso, os tutores dedicam imensa atenção 

aos alunos. Encontram sempre a maneira mais 

fácil para explicar a teoria e dão-nos sempre a sua 

opinião pessoal. Ao termos a possibilidade de falar, 

conseguimos praticar aquilo que aprendemos, 

tornando o processo de aprendizagem mais 

efi ciente!

 

Coventry dá-nos a possibilidade de evoluir, ajuda-

nos a crescer como pessoas e torna-nos mais 

independentes. Sei que é o lugar certo para mim. 

Estou a viver aqui e sinto-me em casa.

Perfi l do Aluno

www.coventry.ac.uk/international/facts



Cursos de acesso ao 
ensino superior
Os campus de Coventry e de Londres disponibilizam 

a evolução para um vasto leque de programas de 

bacharelato e pós-graduação após a conclusão com 

aproveitamento de um Curso de acesso ao ensino superior.

Os Cursos de acesso ao ensino superior foram 

desenvolvidos para ajudar os alunos que actualmente não 

são elegíveis para acesso directo ao curso de bacharelato 

ou pós-graduação da sua preferência.

O programa permitir-lhe-á desenvolver a língua, 

competências de estudo, consciencialização cultural e 

conhecimentos específi cos, garantindo que está bem 

preparado para o programa que pretende estudar.

Para mais informações, visite 

www.foundationcampus.com/coventry 

Inglês antes do início do 
ano lectivo
Os programas exigem que os alunos atinjam uma 

pontuação de IELTS (ou equivalente) de 6.0 no caso dos 

programas de bacharelato e de 6.5 nos programas de pós-

graduação antes do acesso.

Os cursos de inglês antes do início do ano lectivo têm 

duração entre 4 e 20 semanas, dependendo do seu actual 

nível de conhecimentos de inglês e da data de início do 

curso escolhido.

Frequentar um curso antes do início do ano lectivo, ajudá-

lo-á a:

•   Desenvolver o seu inglês académico para que esteja 

melhor preparado para enfrentar os estudos de nível 

universitário

•   Desenvolver as suas competências de estudo e permitir-

lhe compreender o que se espera de si na qualidade de 

aluno no sistema de ensino superior do Reino Unido

Para mais detalhes, visite 

www.coventry.ac.uk/englishlanguagesupport 

Cursos
Populares

Bacharelato
BA Accounting and Finance

BA Automotive Design

BA Criminology

BA Fashion

BA Financial Economics 

BA Business Economics

BA Geography

BA Global Business Management (London Campus)

BA Media and Communications

BA Sociology and Psychology

BEng Aerospace Technology

BEng Civil Engineering

BEng Computers, Networking and Communications Technology

BEng Mechanical Engineering

BSc Computer Science

BSc Construction Management

BSc Disaster Management

BSc Disaster Management and Emergency Planning

BSc Environmental Health

BSc Geography

BSc Geography and Natural Hazards

BSc Oil, Gas and Energy Management

BSc Psychology/BSc Sport Psychology 

Pós-graduação
MA Communication, Culture and Media

MA Global Journalism

MA International Relations

MA Music Composition

MBA Finance

MBA Global Business (London Campus)

MBA Oil and Gas Management (apenas Campus de Londres)

MBA Public Health Management

MSc Civil and Structural Engineering

MSc Climate and Environmental Change

MSc Computing

MSc Disaster Management

MSc Embedded Microelectronics and Wireless Systems

MSc Engineering Project Management

MSc Environmental Management

MSc Health Studies

MSc Industrial Product Design

MSc International Human Resource Management

MSc International Marketing (London Campus)

MSc Nursing Studies

MSc Oil and Gas Management 

MSc Petroleum and Environment Technology

MSc Pharmacology and Drug Discovery



The A Biblioteca de Lanchester 

disponibiliza um leque de modernos 

ambientes de estudo. Com mais de 350 000 

títulos, 2000 jornais impressos, 8000 títulos 

de jornais electrónicos e um leque de recursos 

multimédia, proporciona aos alunos um ponto 

de focalização para aprendizagem e acesso a 

informação. 

A Universidade orgulha-se das suas 

excelentes opções no que diz respeito 

a  desporto e lazer, e conta com um vasto 

leque de instalações e serviços. O Centro 

de Desporto integra um ginásio, pavilhão 

com quatro courts - adequado para voleibol, 

basquetebol, netbol, críquete e futebol, e um 

pavilhão com dois courts - adequado para 

ténis de mesa e badmington e ainda um salão 

de dança - ideal para aulas de exercício físico.

No centro do campus, situa-se um novo 

espaço para os alunos, denominado 

TheHub, que abriga a encantadora sede da 

Associação de Estudantes, bem como vários 

outros serviços, tudo debaixo do mesmo 

tecto. Os serviços disponibilizados incluem 

carreiras e empregabilidade, espiritualidade 

e fé, uma clínica médica, aconselhamento, 

bem-estar e incapacidades, cabeleireiro e o 

Institute of Applied Entrepreneurship (instituto 

de empreendedorismo aplicado), bem como 

uma praça da alimentação. 

O “Hub”, que implicou um investimento de £30 

milhões, é apenas parte de um programa de 

renovação do campus central da Universidade 

em Coventry, que ascende a um total de £150 

milhões, e que também inclui o novo espaço, 

de £60 milhões, que alberga a Faculty of 

Engineering and Computing (faculdade de 

engenharia e informática), cuja conclusão está 

prevista para Setembro de 2012.

Instalações
do Campus

Alojamento
Existe uma grande variedade de 

alojamentos para os alunos com uma 

escolha de espaços e habitações 

pertencentes e geridas pela Universidade 

em Coventry, e ainda residências, casas 

e apartamentos privados em Coventry e 

em Londres.

Ficar alojado nos espaços de alojamento 

e residências da universidade é um 

excelente meio para fazer novos 

amigos e aprender a ser independente. 

Os alunos internos que estudam em 

Coventry têm a garantia de um quarto no 

alojamento da Universidade de Coventry 

no primeiro ano. 

Para detalhes completos sobre as 

opções de alojamento disponíveis, 

visite:

Campus de Coventry www.coventry.

ac.uk/international/accommodation 

Campus de Londres www.coventry.

ac.uk/londoncampus/accommodation

Carlos Baptista
BA Business Administration
Angola

O principal motivo que me levou a vir para 

aqui foi a reputação da instituição. As 

pessoas respeitam imenso a Universidade 

de Coventry.

A Universidade disponibiliza instalações 

excelentes! Gostaria de destacar 

especifi camente o Centre for Academic 

Writing (centro de escrita académica)! Este 

centro ajuda alunos como eu, que não sou 

nativo. Por vezes, a escrita formal pode 

ser difícil, e nesses casos, o Centre for 

Academic Writing é o primeiro lugar aonde 

vou. As pessoas podem não lhe dar o 

devido valor, mas facilita-me imenso a vida. 

Desde que vim para a Universidade de 

Coventry, ganhei mais confi ança! Penso 

que o principal motivo são as aulas 

de apoio extra. Eu receava falar diante 

de outras pessoas. Escolhi o módulo 

"Competências de apresentação" e 

agora consigo falar diante de grandes 

audiências, apresentar as minhas ideias e 

manter o contacto com os olhos correcto. 

Efectivamente benefi ciei desta rara 

oportunidade e continuarei a fazê-lo!

Perfi l do Aluno



Contacte-nos
O Gabinete Internacional da Universidade de Coventry é um dos maiores 

do Reino Unido, contando com cerca de 60 colaboradores, muitos dos 

quais têm experiência de residência e estudos num país estrangeiro. 

Juntos, estamos aqui para lhe darmos apoio e aconselhamento. 

Pode contactar a nossa Equipa Regional dedicada através do email 

ssafrica.io@coventry.ac.uk ou através do número +44 2476 152 152

O processo de candidatura a Coventry é simples e rápido. 

Pode candidatar-se online ou fazer o download do formulário de 

candidatura.

Visit www.coventry.ac.uk/international/howtoapply 

O Gabinete Internacional necessita das seguintes informações para 

tomar uma decisão sobre a sua candidatura:

•   Todos os certifi cados académicos

•   Cópias dos certifi cados académicos/diplomas ou referências 

profi ssionais, no caso dos trabalhadores

•   Uma referência académica

•   A classifi cação de um teste de inglês (IELTS/TOEFL, etc.)

•   A sua declaração pessoal

•   Cópia do passaporte actual

Se necessitar de informações adicionais ou em caso de 

dúvidas sobre qualquer um dos cursos, envie um email para 

enquiries.io@coventry.ac.uk ou ligue +44 2476 152 152.

Bolsas de estudo e descontos
A Universidade de Coventry tem imenso prazer em acolher alunos 

extraordinários para os seus cursos de bacharelato e pós-graduação. 

Compreendemos que frequentar o Ensino Superior no estrangeiro é uma 

importante decisão em termos fi nanceiros, motivo por que dispomos de 

diversos descontos e bolsas de estudo para os alunos estrangeiros que 

tencionam prosseguir os seus estudos na nossa instituição.

As bolsas de estudo e os descontos disponíveis incluem desconto sobre 

o valor total, plano de bolsa escolar por mérito, descontos para alumni e 

muito mais.

Para obter as mais recentes informações sobre as bolsas de 

estudo e os descontos disponíveis, visite www.coventry.ac.uk/

international/scholarships

Como
candidatar-se

www.coventry.ac.uk/international

Euse do Santos
BA Business 
Administration Angola
Quando vim para Coventry, 

comecei com um Curso de 

acesso ao ensino superior. 

Agora, estou a realizar o meu 

curso de bacharelato e gosto 

imenso das aulas. Adoro o 

método de ensino e o modo 

como os meus colegas 

prestam atenção. É uma 

realidade muito melhor do que 

a da minha terra!

O que a universidade tem de 

melhor são as pessoas. Fiz 

alguns amigos muito leais 

durante o curso. São pessoas 

excelentes e prestáveis e, 

como se diz por estas bandas: 

“brilliant”! São todos oriundos 

de países diferentes, pelo que 

é muito interessante comunicar 

com eles. É engraçado 

constatar como todos falamos 

línguas diferentes, mas aqui 

podemos viver, conversar e 

estudar juntos. 

Antes de vir para o Reino 

Unido, eu não sabia uma 

palavra em inglês! Agora 

estou na Universidade, no 

primeiro ano, e posso estudar 

numa língua estrangeira. O 

Curso de acesso ao ensino 

superior ajudou-me a atingir 

este objectivo. No início foi 

difícil, mas quando queremos 

uma coisa, esforçamo-nos, e 

os professores estão sempre 

prontos para ajudar! 

Perfi l do Aluno

Critérios de
admissão
Aceitamos alunos de todo o mundo, provenientes 

de um vasto leque de habilitações. As seguintes 

informações dão uma indicação das qualifi cações 

necessárias para admissão na Universidade de 

Coventry:

Cursos de acesso ao ensino superior

•   Habilitações Literárias com uma nota de 11/20+

•   IELTS 4.5 no caso dos Bacharelatos ou IELTS 5.0 no 

caso das Pós-graduações

•   Se as notas IELTS forem de apenas 3.0 no caso dos 

Bacharelatos e de 3.5 no caso das Pós-graduações 

no Master Qualifying Programme, é possível 

frequentar um ano adicional no curso de acesso ao 

ensino superior (ano de preparação em inglês).

Bacharelato

•   Habilitações Literárias com uma nota de 13/20+ e 

Certifi cado do Ensino Médio ou Equivalente

•   A Universidade de Coventry aceita candidaturas 

de alunos que realizem os exames de Nível A ou o 

International Baccalaureate (IB) para admissão directa 

nos programas de bacharelato

•   Os titulares de certos certifi cados e diplomas podem 

ser considerados para admissão ao 2º Ano

•   IELTS 6.0

Pós-graduação

•   Licenciatura ou Equivalente com nota de 11/20+ 

da Universidade Agostinho Neto ou universidade 

particular reconhecida

•   No caso de alguns programas de MBA, exige-se um 

mínimo de dois anos de experiência profi ssional

•   IELTS 6.5




