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Let’s change! You. Us. The World. Esta é a nossa mensagem na The Hague
University of Applied Sciences (THUAS). Queremos lhe dar o poder de
mudar e melhorar o mundo em que você vive, mas isso só pode acontecer
se trabalharmos juntos para fazer a diferença.
A THUAS é um lugar onde teoria e prática se encontram – isto é o que nos faz
ser uma universidade de ciências aplicadas. Durante o seu tempo conosco,
você receberá apoio de nossos inspirados professores, dos colegas e de
uma ampla rede do mundo profissional. Quando terminar a sua jornada,
você poderá aplicar seus conhecimentos e habilidades imediatamente.

Como trabalhamos

A cidade

Na THUAS, não se trata apenas de estudar,
estamos aqui para ajudar a enriquecer o
seu crescimento pessoal. Estimulamos os
nossos alunos, professores e parceiros
a se tornarem cidadãos do mundo – a
pensar “fora da caixa” e a defender suas
posições.

A Haia (The Hague em inglês) é a Cidade
Internacional da Paz e Justiça – o coração
político e cultural da Holanda. É sede do
Palácio da Paz, Tribunal Internacional
de Justiça, Binnenhof (parlamento), 115
embaixadas, multinacionais como a Shell,
a Siemens e a ING e de muitas ONGs
internacionais. É uma cidade pequena e
hospitaleira, com um enorme coração
internacional. Haia fervilha de cultura e
criatividade e oferece aos estudantes uma
experiência total, desde galerias cheias
de mestres holandeses até praias idílicas,
parques e casas noturnas animadas.

Durante as aulas interativas, os seus
professores lhe farão perguntas, atribuirão
tarefas e estimularão os debates e
apresentações para aprimorar habilidades
analíticas que são críticas nos negócios.

Existem dois tipos de
universidades no ensino superior
holandês: as universidades
de pesquisa tradicionais e
as universidades de ciências
aplicadas. Como universidade de
ciências aplicadas, The Hague
University of Applied Sciences
(THUAS) foca-se na formação
profissional e na preparação para
a carreira.
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Todos os nossos programas são certificados pela
The Accreditation Organization of the Netherlands
and Flanders (NVAO).
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Requisitos gerais de inscrição
com o curso, mas os candidatos devem ter
22 anos ou mais e ter um mínimo de 2 anos
de experiência profissional relevante.

Programas de bacharelado

Os estudantes deverão estar em posse
de um diploma equivalente ao do
sistema holandês HAVO ou VWO para se
candidatar a um programa de bacharelado.
A avaliação da elegibilidade dos nossos
futuros estudantes com um diploma nãoholandês é baseada no reconhecimento
de diplomas da Nuffic (www.nuffic.nl).

Outros cursos

The Hague Summer School e The Hague
Winter School estão abertas a qualquer
pessoa que tenha concluído o primeiro
ano de um grau de bacharelado ou que já
tenha um grau de bacharelado. Você deve
ter um bom conhecimento do idioma inglês
(nível B2 ou superior) e por último, mas
não menos importante: a motivação é uma
parte essencial do processo de seleção.
Mais informações sobre os programas
de estudo e o proceso de inscrição
podem ser encontradas em
www.thehagueuniversity.com/enrolment

Candidatos da União Europeia ou da
Região Econômica Europeia, que não
possuam um diploma internacional
relevante, ainda podem se qualificar para
os nossos programas de bacharelado de
4 anos fazendo o teste de admissão 21+
www.thehagueuniversity.com/21plus

Programas de mestrado

Os requisitos de inscrição para os
programas de mestrado variam de acordo

Gestão Financeira e Controle Internacional
Estude economia de empresas com o objetivo
de se tornar um auditor, gerente de projeto ou
de riscos financeiros.
FACULDADE DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E
ESPORTES
Gestão Internacional de Esportes
Este programa vai preparar você com as
ferramentas que necesita como gerente
esportivo, tais como: marketing esportivo,
políticas esportivas e impacto dos esportes na
sociedade.
FACULDADE DE TI E DESIGN
Design da experiência de usuario
Este programa promove o estudo da
experiência, emoções, valores e metas das
pessoas e o modo como o quotidiano muda
com a tecnologia.
FACULDADE DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
Estudos Europeus
Siga uma carreira na política europeia e
marketing internacional, preparado com
as habilidades certas de comunicação
internacional.
Gestão de Comunicação Internacional
Este programa irá prepará-lo(a) para uma
carreira em comunicações externas e internas.

Mestrado em Administração de Empresas (MBA)
Este MBA vai aguçar sua aptidão para negócios
e visão estratégica para uma carreira como
gerente ou executivo.
Mestrado em Gestão Financeira e Controle (MSc)
Desenvolva as competências necessárias
para você trabalhar em setores de serviços
financeiros e bancários com o objetivo de se
tornar um diretor financeiro.
Mestrado em Gestão de Comunicação
Internacional (MA)
Aprenda a desenvolver, implementar e gerenciar
complexas estratégias de comunicação.

NOSSOS PROGRAMAS DE BACHARELADO
FACULDADE DE EMPRESAS, FINANÇAS E
MARKETING
Estudos de Gestão e Negócios Internacionais
Este programa dá aos estudantes uma sólida
formação em economia, marketing, vendas,
finanças e gestão empresarial.

NOSSOS PROGRAMAS DE MESTRADO

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
DIREITO E SEGURANÇA
Direito Internacional e Europeu
Este programa irá capacitá-lo(a) a prestar
consultoria jurídica a clientes públicos
e privados sobre o ambiente jurídico
internacional.
Gestão Pública Internacional
Esse programa vai prepará-lo(a) para uma
carreira como administrador público ou
legislador.

	Saiba mais em
www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

OUTROS CURSOS

Estudos de Gestão de Segurança e Proteção
Este programa é focado na segurança e
proteção de pessoas, organizações e espaços
públicos.

The Hague Pathway College
Localizado no campus da Universidade
de Ciências Aplicadas de Haia (THUAS),
o The Hague Pathway College oferece
formações acadêmicas em parceria com a
THUAS, promovendo cursos de graduação
reconhecidos mundialmente.

FACULDADE DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
SOCIEDADE
Engenharia de Projetos Industriais
Neste programa, você pode desenvolver as
habilidades criativas, técnicas e empresariais
necessárias para ser um inovador.

The Hague Summer ou Winter School
Programa de 2 ou 4 semanas: orientado para a
resolução dos “grandes” problemas do mundo,
como pobreza, poluição, crises ambientais e
econômicas, conectando os setores público e
privado.

Tecnologia de Alimentos e Processamento
Combine ciência e tecnologia com projetos
práticos e encontre um emprego em um
fabricante internacional de bens de consumo
doméstico.

Programa Acadêmico de Preparação em
Inglês (Escola Preparatória)
Você pode melhorar previamente o seu inglês
e suas habilidades de estudo para cumprir os
requisitos de inscrição no curso internacional
através do Programa Acadêmico de Preparação
em Inglês.

	Saiba mais em
www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

	Saiba mais em
www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Anuidades e bolsas de estudo

Como se inscrever

Os estudantes da UE / EEE e de outros países fora da UE / EEE devem
pagar uma anuidade para os programas de bacharelado e mestrado,
contudo, estão disponíveis vários empréstimos, subsídios e bolsas
para ajudá-lo(a) a financiar seus estudos. Verifique quais bolsas estão
disponíveis em seu país de origem. A embaixada local na Holanda
e sua universidade atual podem ajudá-lo(a). Vale a pena verificar se
você pode se beneficiar da Bolsa da Holanda. Os estudantes de
bacharelado da UE / EEE pagam € 2.083* por ano e a maioria dos nãoUE / EEE paga € 8.140*. O valor total do curso varia entre € 16.750*
e € 23.500* para um mestrado.

Para obter mais informações sobre como se inscrever em nossos
programas de bacharelado, acesse o site www.thehagueuniversity.
com/application-procedure, ou entre em contato com o nosso
Escritório Internacional através de: +31 (0)70 445 85 85.

The Hague Summer School e The Hague Winter School oferecem
uma tarifa única que cobre todos os seus principais custos, incluindo
a anuidade, alojamento, almoços e coffee-breaks em dias de aula,
materiais de estudo (exceto livros) e visitas culturais e atividades
sociais incluídas no programa. O curso de 4 semanas custa € 3.500*.
O curso de 2 semanas custa € 1.750*. O Programa de Preparação
Acadêmica de Inglês custa € 4.250* para o semestre e € 8.250* para o
curso de ano inteiro.

Para perguntas sobre nossos programas de mestrado, você pode
entrar em contato com nossa Academy of Masters and Professional
Courses em +31 (0)70 445 89 00 ou pelo e-mail info-masters@hhs.nl.
Você pode fazer sua inscrição no The Hague Pathway College
através do site www.thehaguepathway.nl
Para informações sobre como se inscrever no nosso Programa de
Preparação Acadêmica de Inglês (Escola Preparatória), por favor,
visite www.thehagueuniversity.com/prepschool ou envie um e-mail
para prepschool@hhs.nl.
Você pode se inscrever na The Hague Summer and Winter School
em www.thehaguesummerschool.com

* Visite www.thehagueuniversity.com/tuitionfees para consultar
os valores totais atuais dos cursos. Os valores dos cursos são
atualizados anualmente.
	Saiba mais sobre bolsas de estudo e valores dos cursos em
www.thehagueuniversity.com/financing-your-bachelor-study

Contate-nos
Encontre-nos no campus

Você está curioso(a) para ver o interior
do campus principal da THUAS? Nossos
Embaixadores Estudantes estão felizes
em lhe oferecer uma visita guiada geral
para que você possa ter uma excelente
impressão da nossa escola.
	Entre em contato pelo e-mail
sat@hhs.nl.

Dias Abertos

Os Dias Abertos na THUAS são a
oportunidade ideal para conhecer os
programas de estudo, falar em primeira
mão com alunos e professores e visitar o
campus impressionante.
	Saiba quando será o próximo Dia
Aberto em www.thehagueuniversity.
com/open-day

Vistos

Pode ser necessário iniciar o seu pedido de visto e autorização de
residência para cumprir o prazo de inscrição. Comece visitando
www.thehagueuniversity.com/residence-permit-and-visa, entre
em contato com nosso Centro de Inscrição em +31 (0) 70 445 85 85
ou envie um e-mail para csi@hhs.nl.

Se você estiver interessado(a) em estudar na The Hague University of Applied Sciences
(THUAS), há muitas maneiras de entrar em contato. Fazer a escolha correta de estudo é
uma decisão que muda a vida, e estamos aqui para guiar você através de todo o processo.

Encontre-nos em todo o mundo
Você não precisa pegar um avião para
Haia para conhecer nossos programas
de bacharelado e mestrado em inglês.
Nós levaremos as informações até você.
Encontre-nos em feiras internacionais de
ensino em seu próprio país - já viajamos
até o Brasil e a Moldávia.

Você pode contatar nossos
representantes em todo o mundo para
obter informações essenciais sobre
os programas e os procedimentos de
inscrição. Albânia, Azerbaijão, Brasil,
Bulgária, Cazaquistão, Coreia do Sul,
China, Croácia, Eslováquia, Estônia,
Geórgia, Grécia, Hungria, Indonésia,
Irlanda, Letônia, Lituânia, México, Moldávia,
Nigéria, Polônia, Reino Unido, República
Checa, Romênia, Rússia, Ucrânia e Vietnã.

Para obter as informações mais recentes sobre eventos e atividades de seleção de estudo, verifique:
www.thehagueuniversity.com/studychoice

Encontre-nos online

Faça contato com outros alunos e torne-se
parte da comunidade THUAS nas mídias
sociais.
		
Curta-nos em www.facebook.com/
thehagueuniversity
		
Assista nossos vídeos em www.
youtube.com/thehagueuniversity
		
Siga-nos em www.instagram.com/
thehagueuniversity
		
Siga-nos em www.twitter.com/
hagueuniversity
Use #thehagueuniversity em seus
posts nas mídias sociais para se
conectar
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