
Universidades	irlandesas	visitam	o	Brasil	e	ofertam	milhões	de	
reais	em	bolsas	a	estudantes	universitários	brasileiros	
	
	
Dez	instituições	irlandesas	de	ensino	superior	virão	ao	Brasil	nos	próximos	dias.	
Essas	 universidades	 oferecem	 uma	 ampla	 gama	 de	 bolsas	 a	 universitários	
brasileiros	com	valor	total	acima	de	cinco	milhões	de	reais.	
	
As	 seguintes	 universidades	 participarão	 de	 eventos	 para	 estudantes	
universitários:	 Dublin	 Business	 School,	 Dublin	 City	 University,	 Griffith	 College,	
National	 College	 of	 Ireland,	 Maynooth	 University,	 Trinity	 College	 Dublin,	
University	 College	 Dublin,	 University	 College	 Cork	 e	 Waterford	 Institute	 of	
Technology.	Os	eventos	seguirão	o	seguinte	cronograma:	na	UEMG,	quinta-feira,	
14	de	abril;	na	FGV,	na	sexta-feira,	15	de	abril;	e	um	evento	de	ex-alunos	em	Belo	
Horizonte	na	quinta-feira,	14	de	abril,	antes	de	a	comitiva	irlandesa	seguir	para	o	
norte	do	Brasil.			
	
Em	 Fortaleza,	 os	 representantes	 das	 faculdades	 irlandesas	 participarão	 da	
FAUBAI,	 uma	 conferência	 sobre	 educação	 internacional,	 onde	 reunirão	 com	
colegas	 brasileiros.	 A	 instituição	 Education	 in	 Ireland	 patrocina	 a	 FAUBAI.	 A	
participação	 irlandesa	 será	 sentida	 em	 vários	 momentos	 da	 conferência	 com	
trabalhos	a	ser	apresentados	por	Sinéad	Lucey	da	Associação	de	Universidades	
Irlandesas	 (Irish	 Universities	 Association);	 Cliona	 Maher,	 do	 Departamento	
Internacional	 da	 Universidade	 College	 Cork	 	 (International	 Officer,	 University	
College	 Cork);	 Ingrid	 Le	 Van,	 representante	 do	 Brasil	 na	 Universidade	 de	
Limerick	(Brazil	Representative,	University	of	Limerick);	e	Horácio	Gonzalez	Velez	
Presidente	 da	 Cloud	 Competency	 Centre	 na	 Faculdade	 Nacional	 da	 Irlanda	
(National	College	of	Ireland).	
	
No	 dia	 14	 de	 abril,	 os	 representantes	 das	 universidades	 irlandesas	 se	
encontrarão	com	estudantes	e	docentes	na	UEMG.	O	evento	para	os	alunos	será	
iniciado	às	9:30h	e	tem	previsão	para	desfecho	às	13h.	O	evento	sobre	a	Irlanda	
acontecerá	na	Escola	de	Design	da	UEMG	com	uma	apresentação	da	Education	in	
Ireland	 no	 auditório	 do	 prédio	 às	 10h.	 A	 apresentação	 versará	 sobre	
oportunidades	 e	 questões	 práticas	 importantes	 para	 aqueles	 que	 desejam	
estudar	na	Irlanda.		Interessados	podem	cadastrar	aqui.			
	
Ainda	no	dia	14	de	abril,	a	delegação	irlandesa	se	encontrará	com	ex-alunos	de	
Minas	Gerais	que	já	estudaram	na	Irlanda.	O	encontro	de	alumni	da	Education	in	
Ireland,	patrocinado	pela	FAPEMIG	(Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	
de	Minas	Gerais)	 e	pela	Embaixada	da	 Irlanda,	 tem	o	objetivo	de	ajudar	os	ex-
alunos	 a	 aproveitarem	 ao	 máximo	 sua	 experiência	 internacional	 assim	 que	
retornarem	ao	Brasil.	
	
Palestrantes	 da	 FAPEMIG,	 da	 UniMinas	 Network	 (grupo	 de	 universidades	 de	
Minas	Gerais),	do	Consulado	da	Irlanda,	da	Education	in	Ireland	e	da	RedeCsF	&	
MyCsF	 (duas	 iniciativas	 lideradas	 por	 estudantes	 cujo	 intuito	 é	 congregar	 ex-
bolsistas	do	Programa	Ciências	Sem	Fronteiras)	oferecerão	um	panorama	a	ex-
alunos	 e	 docentes	 sobre	 como	 a	 experiência	 de	 estudar	 no	 exterior	 pode	 ser	



usada	 para	 influenciar	 mudanças	 positivas	 nas	 universidades	 brasileiras.	
Também	 serão	 discutidas	 oportunidades	 de	 pesquisa	 e	 fontes	 de	 fomento	 e	
apoio	 disponíveis	 para	 pesquisadores	 da	 Irlanda	 e	 de	 Minas	 Gerais.	 Para	
participar	do	evento,	ex-alunos	devem	se	inscrever	através	do	link	abaixo:		
http://alumni-irlanda.eventbrite.co.uk/	
	
Ex-alunos	que	tenham	interesse	em	se	 inscrever	para	eventos	 futuros	ao	redor	
do	Brasil	devem	mandar	uma	mensagem	para	alumni.irlanda@gmail.com	
	
Na	 sexta-feira,	 dia	 15	 de	 abril,	 o	 grupo	 de	 representantes	 das	 universidades	
irlandesas	 se	 encontrará	 com	 estudantes	 na	 Feira	 da	 Irlanda	 no	 FGV	 Rio	 de	
Janeiro.		Como	é	um	evento	público,	qualquer	pessoa	interessada	em	estudar	na	
Irlanda	poderá	participar.	 	O	 evento	que	 será	 realizado	no	 térreo	da	Fundação		
Botafogo.	 Uma	 apresentação	 detalhada	 sobre	 todas	 as	 questões	 práticas	
relacionadas	à	escolha	da	Irlanda	como	o	local	de	destino	do	intercambista	será	
feita	às	13h	no	auditório	317.		Clique	neste	link	para	cadastar.		
	
Durante	 sua	 visita	 ao	 Brasil,	 os	 representantes	 de	 universidades	 irlandesas	
também	 terão	 a	 oportunidade	 de	 assistir	 ao	 lançamento	 da	 revista	 EI!,	 uma	
publicação	da	Belta	(Associação	Brasileira	de	Agências	de	Intercâmbio)	com	16	
páginas	 de	 conteúdo	 sobre	 a	 Irlanda,	 incluindo	 informações	 sobre	 vistos	
(turístico	 e	 de	 trabalho)	 para	 alunos	 brasileiros,	 assim	 como,	 depoimentos	 de	
brasileiros	que	estudaram	na	Irlanda.			Para	consultar	a	revista,	clique	aqui.		
	
Para	 mais	 informações	 sobre	 as	 bolsas	 disponíveis	 em	 instituições	 de	 ensino	
superior	 irlandesas,	 acesse	 o	 site	 Education	 in	 Ireland;	
www.educationinireland.com,	a	página	do	Facebook		da	instituição	ou	envie	uma	
mensagem	de	e-mail	para	queroestudarnairlanda@gmail.com	
	
	
FIM	
	
Favor	 verificar	 o	 documento	 anexado	 a	 esta	 mensagem	 para	 mais	
informações	 sobre	 ofertas	 de	 bolsas	 atualmente	 disponíveis	 em	
universidades	irlandesas.	
	
	
Para	mais	informações,	entre	em	contato	com:	
Sarah	O’Sullivan		
+55	21	96944	0708	
educacao.irlanda@gmail.com	
	
	


