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COMO ESCOLHER UMA UNIVERSIDADE?

Critérios Considerações

MBA ou Mestrado

Ranking

► Começar olhando os rankings pode ser uma bom início. Há diversos sites com informações sobre empregabilidade, salário médio 

após o curso, número de publicações e etc.

► É normal não ter a menor ideia pra onde enviar os seus applications, mas analisando alguns desses sites você terá uma excelente 

ideia sobre quais serão as 5 ou 6 escolas que poderá fazer o processo de application.

Localização

► Um importante critério para escolher onde estudar é a localização. Isso é importante pois afetará (1) o seu convívio diário (Ex: Roma 

ou Moscow), (2) a língua falada (Ex: Espanhol ou Alemão) e mais importante (3) também nas condições de bolsas.

► Por exemplo, Holanda, Alemanha e França fornecem muitas bolsas de estudo enquanto Reino Unido e Estados Unidos não tem 

esse hábito. Portanto a localização da Universidade é sim um dos fatores mais importantes.

Idioma

► Muitos cursos são realizados na língua local, mas outros são internacionais e realizados em inglês.

► Voltar fluente na língua local do país com certeza é algo a se considerar. Se você for para China, dificilmente aprenderá chinês, mas 

em 1 ano é perfeitamente aprender Francês, Italiano ou Espanhol, e isso deve estar ná sua análise de custo benefício.
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► Muitas pessoas ficam em dúvida entre MBA e Mestrado. O MBA é mais voltado para quem já tem experiência profissional. São 

ótimas opções também para quem quer fazer uma mudança de carreira. 

► Já o Mestrado tem um viés mais acadêmico, a colocação no mercado profissional em muitos casos não é o foco, mas as portas para 

o mundo acadêmico se abrem de maneira incomparável!

Considere todos esses critérios em conjunto…
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RANKINGS – QUAL RANKING OLHAR?

QS World

Top Universities

Financial Times

Repec

Top MBA

Best Business Schools
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Escolha os rankings mais apropriados para o seu curso, eles podem variar bastante.

► Famoso ranking do Financial times, esse site é ideal para quem busca MBAs e Mestrados na área de Business e Finanças. Ele 

possui informações como: empregabilidade, média salarial após o curso, entre outros.

► http://rankings.ft.com/

► Ranking voltado para a área acadêmica, mostra o número de publicações por autores de todo o mundo e também por instituição de

ensino.  Para os que buscam um mestrado acadêmico essa é uma ótima fonte de informação, uma vez que uma instituição pode não 

ser reconhecida pela sua empregabilidade mas pode ser Top de Linha em publicação.

► https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html

► Sites específicos para MBAs, com notas médias de GMAT, anos de experiência, entre outras informações. 

► http://www.topmba.com/mba-rankings/home 

► http://www.bloomberg.com/features/2015-best-business-schools/

► Um dos principais sites, é ideal para pesquisar sobre as melhores universidades ao redor do mundo, sendo possível selecionar por 

área de estudo. É um ótimo início para quem não tem a menor ideia por onde começar!

► http://www.topuniversities.com/

ConsideraçõesRankings



Fazendo o processo de application: Tirando o sonho do papel

Buscando apoio financeiro

Escolhendo as universidades
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PRINCIPAIS ETAPAS

Provas de Inglês

TOEFL ou IELTS

► 99% das escolas pedirão uma comprovação de idioma. Essa prova geralmente é o TOEFL ou IELTS.

► Aqui é fortemente recomendado você fazer algumas aulas particulares, ou pesquisar na internet sobre como é essa prova (há muito 

material sobre isso gratuito). Há muitas pessoas que tem um bom nível de idioma mas deixam a desejar na prova pois não sabem 

fazê-la. Saber como é o estilo da prova aumenta em muito o desempenho do candidato.

Provas de Raciocínio 

Lógico

GRE ou GMAT

► Em mestrados de economia geralmente pede-se GRE em MBAs ou outros cursos GMAT. Em LLM geralmente não há testes.

► Há diversos materiais para se preparar e são imprescindíveis. Aqui também, treinar as provas aumenta em muito o desempenho do 

aluno. Ao decidir a escola, buscar a informação da nota de corte para essa prova é fundamental, pois elas variam muito. 

► Em alguns casos esse teste é opcional. Caso você não tenha uma graduação forte, é altamente recomendado fazê-lo.

Cartas de 

Recomendação

► Em geral, pede-se duas cartas de recomendação por instituição. Caso você esteja aplicando para um MBA ou LLM, recomenda-se 

cartas de profissionais com qual você trabalhou. Em casos de mestrado, recomenda-se cartas de professores.

► Dica importante: a pessoa que faz o processo de seleção, com certeza não conhecerá o professor ou profissional que escreverá a 

carta. Portanto, se preocupe mais em selecionar alguém que te conheça e vá escrever coisas boas de você, do que alguém que 

você acredite ter um grande nome mas não exaltará suas qualidades por não te conhecer a fundo.

Cover Letter

► A carta de motivação, serve para você dizer o que fez até hoje, como chegou até a vaga e porque se considera um bom ativo para a

escola. Há exemplos na internet, e é sempre bom pedir para um amigo que já tenha passado pelo processo.

► Tente o máximo possível mostrar como você transformou o ambiente em que vive com os recursos que teve no momento.
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Há opções de consultorias para auxiliar no processo: MBA prep, Grade Up, Consultores MBA entre outros. Mas é perfeitamente possível fazer sem a necessidade deles. 

ConsideraçõesPrincipais Etapas
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Fazendo o processo de application

Buscando apoio financeiro: A última etapa para o sonho de estudar fora

Escolhendo as universidades
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BUSCANDO O APOIO FINANCEIRO

Considerações

Crowdfunding

► Cada vez mais sendo uma alternativa entre os jovens, é uma maneira de você contar sua história e dizer o porque o financiamento 

pode mudar a sua vida. 

► Sites: Benfeitoria, Vakinha.com, Catarse, Kickante, Juntos.com.vc entre outros

Bolsas de

Organizações Não 

Governamentais

► Através de investimentos em educação diversas instituições procuram potencializar jovens talentos para que possam agir grande e 

transformar o Brasil. Para isso concedem bolsas de estudo para as melhores instituições do mundo.

► Instituições: Fundação Estudar, Fundação Lemman, Instituto Ling, Full Bright, Education USA, Fapesp, Capes entre outras

► É imprescindível procurar instituições que financiem estudos no país em que irá realizar o curso! Há muitas opções também!

Financiamentos

► É extremante comum o financiamento na própria universidade, na qual o aluno paga após se formar. Ou mesmo um curso que deve 

ser pago no ato, pode ser parcelado caso o aluno precise.

► Mesmo que a escola não forneça essa possibilidade no site, conversar com a coordenação do curso pode ser o suficiente para eles 

abrirem uma exceção. A insistência em muitas vezes ajuda nesses casos.

Scholarship

► Com o objetivo de atrair excelentes alunos, toda escola separa uma cota para bolsa não restituível. É uma opção extremamente 

comum, mas que varia de país para país e de instituição para instituição.

► Importante lembrar que mesmo que você não consiga não significa que você não tem uma boa história, é que neste nível todos já

possuem um ótimo perfil.
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Provavelmente os seus recursos sairão de uma combinação dessas opções…

Principais Opções
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PROCESSO DE APPLICATION

Escolha das universidades

Preparação IELTS/TOEFL

IELTS/TOEFL

Preparação GMAT/GRE

GMAT/GRE

Documentação:

• Cover Letter / Currículo

• Carta de Recomendação

• Tradução Juramentada

Application para a Universidade

Processo de Visto:

• Junção de todos os documentos

• Entrevista

• Espera do visto

Cronograma Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

Um processo de cerca de 5 meses, mas pode ser feito em menos em caso de urgência

6 semanas

Mês 5 Mês 6

2 semanas
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Qual o perfil dos alunos 

aceitos?
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BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS – MESTRADO ECONOMIA

Work Experience

Academic Background

Indicado para jovens recém graduados. Mas não é uma regra!

Nationalities
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LONDON BUSINESS SCHOOL - MBA

Para profissionais com experiência…



“É nosso dever retribuirmos as oportunidades que tivemos”

educação
+

Obrigado por fazerem a diferença



Ademar Bueno Claudia Deberaldine Felipe Vilela João Lídio Bisneto Marcos Souza Ferreira Rafael Mansur

Adônis Pinto Colégio Pré-Médico Fernando Pasturino João Paulo Medeiros Maria Cristina Duarte Raphael Kersul

Alan Shwartzbaum Daiana Menezes Filipe Vasconcellos João Paulo Tranquez Maria José Pereira Alves Renata Grosche

Alessandro Bellini Daniel de Lima Flávia Lancha Jorge Dai Marina Roriz Renato Souza Salinas

Alexandre Rodrigues Daniel Lery Gabriel Cintrão José Alexandre Carneiro Mauro Martins Machado Renato Gomes

Alexandre Schaffner Débora Paro Gabriel Della Nina Juliano Pereira Mazureyk Temoteo Ricardo Schaffner

Alipio Ferreira Deborah Guimarães Gabriel Gebrim Kalil Gebrim Murilo Klöckner Narciso Ricardo Domingues

Allan Aguiar Bastos Deborah Zilberman Gabriel Lancha Kllaus Fernando Gaio Natalia secioso Ricardo Lapo

Ana Bárbara Diego Brito Gabriel Melo Lara Siqueira Oliveira Natanael Figueiredo Ricardo Ponteli

Ana Letícia De Siqueira Diego Costa Gabriel Sena Leandro Oliveira Octavio Augusto Barros Ricardo Weber Ara

Anderson Estevam Diego Kuratomi Giulia Marchetti Leandro Siqueira Lima Pablo Castro Rodily Paz

André de Mello Baracat Diego Mandarino Glaucio Ney Pereira Leonardo Assahide Patric de Souza Rubens Neto

André Diego Pinto Feijó Gláucio Garcia Leonardo Koslosky Paulo Magri Sandra Azevedo

Angelina March Diêuler Guilherme Dalmedico Leonardo Palhuca Paulo Marrero Sandra  Brito Oliveira

Antonio Manoel Barros Edgard Akabane Guilherme Lichand Leonardo Salomão Paulo Fernandes Rosim Talita Caliman

Arthur Goi Edson Teodoro Alves Guilherme Marcondes Leonardo Teixeira Paulo Zani Tarcizio Tuão

Arthur Schmidt Eduardo Furtado Guilherme Menezes Leopoldo Luz Pedro Caires Thaís Canina

Arthur Solowiejczyk Eduardo Horewicz Guilherme Rios Lorena Vitusso Pedro Carmona Thiago Firmino

Bianca Dutra Eduardo Vieira Gustavo Loureiro Lucas Baldini Scherholz Pedro Guimaraes Thomas Albert Boilesen

Bruna Swerts Emerson Lima Gustavo Shoji Ono Luciana Alcântara Pedro Henrique Ferraz Tiago Fontoura

Bruno Akasaki Emily Oliveira Havner Haenschke Luiz Felipe Marin Pedro Lula Mota Tiago Lamberti

Bruno Leal Guimarães Erick Coser Heliton Scheidt Luiz Fernando Viégas Pedro Molinar Tiago Lima Santos

Bruno Mercuri Eugênio Jacobs Henio Tamura Luiz Luz Priscila Okumura Tiago Ring

Bruno Nogueira Família Sejtman Igor Souza Luiz Octávio Mendonça Rachel de Sá Victor Candido

Bruno Carioca Felipe Canhavate Ivan Guilhon Marcelo Magri Rafael Borba Victor Marques

Bruno Porto Felipe Duarte Izabel Vitusso Marcelo Menezes Rafael Cardozo Victor Wong

Carlos Eduardo Neves Felipe Mendes João Gabriel Daher Marcelo Oliveira Faria Rafael Galvão Vítor Baqueiro

Carolina Igi Felipe Ruiz João Guilherme Lazzaro Marco Pasturino Rafael Kiraly Wainer Azevedo Oliveira

QUEM FAZ PARTE DO MAIOR CROWDFUNDING DE EDUCAÇÃO DO PAÍS

educação+


