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Somos parceiros de mais de 500
universidades e centros de investigação em 30
países da Europa, da América Latina e do Norte, da
Ásia e de África. Acolhemos anualmente centenas de
A UAc
estudantes estrangeiros para graduação, mestrado,
é uma universidade portuguesa,
doutorado, estágios e cursos de verão.
situada no Arquipélago dos Açores,
Estudar
na UAc lhe oferece uma excelente
entre a América e a Europa.
oportunidade para apreciar a beleza e o rico
Temos pesquisa avançada nas áreas do mar, da património natural e cultural das ilhas, com qualidade
biodiversidade, da vulcanologia, do turismo e da
de vida e segurança.
cultura atlântica, inspirada na riqueza natural, na
localização geográfica e ambiente geológico das
ilhas.

Aguardamos você!

Reconhecemos a
nota do ENEM e
o VESTIBULAR
Se terminou o Ensino Médio, concorra
a uma graduação na UAc através do
Concurso Especial para Estudantes
Internacionais, entre janeiro e junho.
Se quiser frequentar um programa
de mestrado ou doutorado, deve se
candidatar entre junho e agosto.
Se deseja um intercâmbio de um
semestre ou um ano, um estágio ou um
programa de verão, descubra a nossa
oferta.
Descubra os nossos programas, prazos
de inscrição e documentação em
international.uac.pt
A nossa equipe de Relações Externas
está disponível para lhe ajudar.
Entre em contato connosco:
study@uac.pt

Proporcionamos
um ambiente acolhedor e seguro
num verdadeiro espírito acadêmico.
Junte-se a um dos nossos grupos
musicais e núcleos de estudantes
e participe nas diversas atividades
culturais, recreativas e esportivas
que organizam.

Aproveite o seu tempo
livre e descubra os Açores.
Inspire-se em
www.visitazores.com

GRADUAÇÃO

de 3.000€ - 4.000€ por ano*

Arquitetura**
Biologia
(Ramos: Ambiental; Marinha; Biotecnologia; Humana e Saúde; Geologia)
Ciências Agrárias
Ciências de Engenharia***
(Especialidades: Civil; Eletrotécnica e de Computadores; Mecânica)
Ciências Farmacêuticas****
Ciências do Mar
Economia
Educação Básica
Enfermagem
Estudos Euro-Atlânticos
Estudos Portugueses e Ingleses
Gestão
História
Informática, Redes e Multimédia
Natureza e Património
Proteção Civil e Gestão de Riscos
Psicologia
Relações Públicas e Comunicação
Serviço Social
Sociologia
Turismo

MESTRADOS

de 995€ - 2.000€ por ano*

Biodiversidade e Biotecnologia
Ciências Biomédicas
Ciências Económicas e Empresariais
Educação Pré - Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do
Ensino Básico
Engenharia Agronómica
Engenharia e Gestão de Sistemas de Água
Engenharia Zootécnica
Estudos Integrados dos Oceanos
Filosofia Contemporânea - Valores e Sociedade
Filosofia das Crianças
Geologia, Ambiente e Saúde

Gestão de Empresas (MBA)
Gestão do Turismo Internacional
Gestão e Conservação da Natureza
História Insular e Atlântica (Séc. XV - XX)
Património, Museologia e Desenvolvimento
Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais
Relações Internacionais: o Espaço Euro-Atlântico
Sociologia
Tecnologia e Segurança Alimentar
Tradução e Assessoria Linguística
Vulcanologia e Riscos Geológicos

DOUTORADO

de 1.665€ - 3.020€ por ano*

Biologia
Ciências Agrárias
Ciências Económicas em Empresariais
Ciências do Mar
Geologia
Gestão Interdisciplinar da Paisagem
História Insular e Atlântica (Séc. XV a XX)
Ilhas Atlânticas: História, Património e Quadro Jurídico-Institucional
Literaturas e Culturas Insulares

* pagável em mensalidades.
** 2 anos na UAc e 2 anos no ISCTE, Lisboa
***
2 anos na UAc e 2 anos no Instituto Superior Técnico de Lisboa.
****
2 anos na UAc e 2 anos na Universidade do Porto.

I think that to come here is the best decision
I have ever made. it is a wondeful place to
live and to study. You can find everything you
want in this island. The people are always
taking care of you and you can feel like home
here. If you are thinking about doing your
studies here, stop thinking and come here to
live the best year of your life!
Alba Marco Sola (Espanha)

Existem voos diários diretos para os Açores a partir do
Porto e de Lisboa.
Conhecer outras ilhas é fácil! Há voos entre ilhas
todo o ano e viagens de barco entre maio e outubro, a
preços para estudantes.
Saiba mais em visitazores.com

VOOS LOW-COST

Os campos da UAc estão nas três principais cidades
dos Açores, onde existem serviços de autocarros,
minibus, táxi, rent-a-bike e rent-a-car.

TRANSPORTES
Mini-bus: 0,30€ - 0,50€

ALOJAMENTO UAc

As nossas residências para estudantes lhe oferecem
conforto, privacidade e segurança a preços acessíveis.

single duplo
165€ 126€ / mês

ALIMENTAÇÃO

Restaurante
6,50€

1,5 l água
0,30€

1 chope
1€

1 café espresso
0,50€ - 0,70€

Cantina da UAc
3,60€ - 4€

1 l Leite
0,60€

1 kg arroz
0,70€

1 pão
0,12€

CUSTO
DE VIDA
Em relação a outras regiões da Europa,
os Açores têm um custo de vida baixo.

I had a good experience in the first semester.
I enjoyed the warm weather, the green fields and the
University campus. The residence was great as people who
lived there, and I enjoyed staying with half portuguese and
half ERASMUS students.
I had very good teachers, always available to help me, and
good classmates.
I spent good time riding in the island and hiking every
weekend. I played in the football league of the University.
I hope the 2nd semester will be as good as the 1st.
Roberto Urbani (Itália)

VISTO
Antes de partir, retire o seu visto de residência no
Consulado Português. Quando chegar nos Açores,
informe o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
e peça sua autorização de residência.
Disponibilizamos um seguro escolar, mas
recomendamos que subscreva um Plano de Saúde.

APOIO LOCAL
Existe uma Associação dos Emigrantes Brasileiros
nos Açores que lhe ajuda. Consulte
http://www.asiba.pt/

Rua da Mãe de Deus
9500-321 Ponta Delgada
Açores, Portugal
(+351) 296 650 169
study@uac.pt
http://international.uac.pt
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