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Como trabalhamos 

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

Durante as aulas interativas, os 
professores farão perguntas, atribuirão 
tarefas e estimularão debates e 
apresentações para aprimorar habilidades 
analíticas fundamentais nos negócios. 

Let’s change! You. Us. The World. Essa é a mensagem da Universidade 
de Haia de Ciências Aplicadas (THUAS). O nosso desejo é lhe dar o poder 
para mudar e melhorar o mundo, mas isso só acontecerá se trabalharmos 
juntos para fazer a diferença.

Na THUAS, teoria e prática caminham juntas, por isso somos uma 
universidade de ciências aplicadas. Durante os seus estudos, você 
receberá o apoio de professores inspiradores, dos colegas de classe e 
de uma ampla rede do mundo profissional. Ao final da sua jornada, você 
será capaz de aplicar seus conhecimentos e habilidades imediatamente.

No sistema educacional 
superior holandês, há dois 
tipos de universidade: de 
ciências aplicadas e de pesquisa 
tradicional. Como uma unidade 
de ciências aplicadas, a THUAS 
tem como foco o treinamento 
profissional e a preparação para a 
carreira.

A cidade 
Haia é a cidade perfeita na qual estudar 
(e relaxar no tempo livre). Caso esteja à 
procura de uma experiência completa, há 
ótimos cafés à beira-mar atrás das dunas, 
diversos parques, culinária internacional 
autêntica e uma cena cultural vibrante. 
Você encontrará museus e atividades para 
todos os gostos, de Vermeer e Escher a 
Madurodam e Mauritshuis. 

Haia é a cidade da paz e da justiça, além 
de abrigar mais de 40 organizações 
internacionais, como o Tribunal 
Internacional de Justiça, o Tribunal 
Internacional de Crimes de Guerra, o 
Tribunal Especial para o Líbano, a Europol, 
a agência de vigilância de armas químicas 
da Organização para a Proibição de Armas 
Químicas e mais de 120 ONGs. É uma 
cidade pequena e acolhedora, com um 
grande coração internacional. 

Todos os nossos programas são certificados pela Accreditation 
Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO). 
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Programas de mestrado 
Os requisitos de admissão dos programas 
de mestrado variam de acordo com o curso, 
mas os candidatos devem ter mais de 
22 anos e dois ou mais anos de experiência 
de trabalho na área em questão. 

Outros cursos 
O programa Hague Summer School é 
aberto a todos que tenham cursado o 
primeiro ano ou concluído um programa de 
bacharelado e que tenham conhecimento 
prático adequado da língua inglesa (nível 
B2 ou superior). Por último, mas não menos 
importante, sua motivação é essencial no 
processo de seleção. 

Para obter mais informações sobre os 
programas de estudo e processos de 
candidatura, acesse  
www.thehagueuniversity.com/enrolment 

NOSSOS PROGRAMAS DE MESTRADO

Mestrado em Gestão de comunicação 
internacional (MA) 
Aprenda a desenvolver, implementar e gerenciar 
estratégias de comunicação complexas.

Mestrado em Gestão e controle financeiros 
(MSc) 
Desenvolva as habilidades necessárias para 
trabalhar nos setores de serviços financeiros e 
bancário com o objetivo de se tornar um diretor 
financeiro. 

Mestrado em administração de empresas (MBA) 
O nosso MBA aprimorará a sua visão de 
negócios e as habilidades estratégicas que 
ajudarão a construir sua carreira como gerente 
executivo. 

  Para obter mais informações, acesse  
www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

NOSSOS PROGRAMAS DE BACHARELADO

FACULDADE DE NEGÓCIOS, FINANÇAS E 
MARKETING 
Comércio exterior 
Este programa proporciona aos alunos uma 
base sólida em economia, marketing, vendas, 
finanças e habilidades de gerenciamento. 

Gestão e controle financeiros internacionais 
Estude economia empresarial com o objetivo de 
se tornar um controlador financeiro, gerente de 
projetos ou gerente de riscos. 

FACULDADE DE SAÚDE, NUTRIÇÃO E 
ESPORTES 
Gestão esportiva internacional 
Este programa oferece os conhecimentos 
necessários para que você se torne um gerente 
esportivo internacional, como marketing 
esportivo, política esportiva e o impacto dos 
esportes na sociedade. 

FACULDADE DE TI E DESIGN 
Design de experiência do usuário 
Neste programa, você estudará as experiências, 
emoções, valores e objetivos das pessoas e o 
impacto da tecnologia nas suas vidas. 

FACULDADE DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 
Estudos europeus 
Siga uma carreira em política europeia e 
marketing internacional equipada com as 
habilidades comunicacionais internacionais 
ideais. 

Gestão de comunicação internacional 
Este programa preparará você para uma 
carreira em comunicações nacionais e 
internacionais. 

FACULDADE DE GESTÃO, LEGISLAÇÃO E 
SEGURANÇA PÚBLICA 
Legislação europeia e internacional 
Este programa capacitará você para fornecer 
aconselhamento jurídico a clientes públicos e 
privados em uma base jurídica internacional. 

Políticas Públicas Internacionais e Liderança
Este programa preparará você para uma 
carreira como gestor público ou legislador. 

Estudos de gestão de segurança e proteção 
Este programa tem como foco a segurança e a 
proteção de pessoas, organizações e espaços 
públicos. 

FACULDADE DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
SOCIEDADE 
Engenharia de design industrial 
Durante este programa, você desenvolverá 
habilidades criativas, técnicas e empresariais 
como um inovador. 

Tecnologia de processos e alimentos 
Ciências e tecnologia combinadas a projetos 
práticos para trabalhar para um fabricante 
internacional de artigos para o lar. 

  Para obter mais informações, acesse 
www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

OUTROS PROGRAMAS

The Hague Pathway College 
Localizada no campus da Universidade de 
Haia de Ciências Aplicadas (THUAS), a Hague 
Pathway College oferece caminhos acadêmicos 
em parceria com a THUAS que levam à conquista 
de diplomas reconhecidos de graduação. 

The Hague Summer School 
Um programa de 2 ou 4 semanas com foco na 
solução dos grandes problemas do mundo, 
como pobreza, poluição, e crises econômicas 
e ambientais por meio da conexão dos setores 
público e provado. 

English Academic Preparation School (Prep 
School) 
Aprimore as suas habilidades de estudo e da 
língua inglesa para atender aos requisitos de 
admissão na classe internacional da English 
Academic Preparation School com antecedência. 

  Para obter mais informações, acesse  
www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Programas de bacharelado 
Para se candidatarem a um programa 
de bacharelado, os alunos precisam ter 
concluído o equivalente ao sistema HAVO 
ou obter o diploma VWO holandês. 
A avaliação de elegibilidade dos 
candidatos com diploma não holandês 
tem como base os reconhecimentos da 
Nuffic www.nuffic.nl. 

Candidatos da UE/EEE que não tenham 
uma qualificação internacional que 
se enquadre nesse padrão poderão 
se candidatar aos programas de 
bacharelado com duração de quatro 
anos por meio do teste de admissão 
para candidatos com mais de 21 anos   
www.thehagueuniversity.com/21plus.  

Requisitos gerais de admissão
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Valores e bolsas de estudo 

Alunos, pertencentes ou não à UE/EEE, devem arcar com os valores 
dos programas de bacharelado e mestrado, mas há diversos 
financiamentos, subvenções e bolsas disponíveis para ajudá-los a 
financiar seus estudos. Verifique se há bolsas de estudo disponíveis 
no seu país. Talvez a embaixada holandesa local, sua faculdade 
ou universidade atual possam ajudá-lo. Também vale a pena 
verificar a sua elegibilidade para o Holland Scholarship. Alunos de 
bacharelado pertencentes à UE/EEE pagam uma taxa de € 2,209 
por ano, enquanto a maioria dos alunos não pertencentes à UE/
EEE pagam uma taxa de € 8,634. Os valores para os cursos de 
mestrado € 19.700* e € 21.999*. 

O programa Hague Summer School oferece uma taxa única que 
cobre todos os principais custos, como aulas, acomodações, 
almoços e coffee breaks nos dias de aula, materiais de estudo e 
visitas culturais e atividades sociais inclusos no programa.  

*  Para obter mais informações sobre os valores atuais dos cursos, 
acesse www.thehagueuniversity.com/tuitionfees. Os valores são 
definidos anualmente. 

  Para obter mais informações sobre bolsas de estudo e valores 
dos cursos, acesse  
www.thehagueuniversity.com/financing-your-bachelor-study

Vistos
Talvez você precise solicitar um visto de residência para fins de 
estudo para atender ao prazo de inscrição. Comece acessando o 
site www.thehagueuniversity.com/residence-permit-and-visa e 
entre em contato com a nossa Central de inscrições pelo telefone 
+31 (0)70 445 85 85 ou e-mail csi@hhs.nl.

Caso esteja interessado em estudar na Universidade de Haia de Ciências 
Aplicadas (THUAS), há várias formas de entrar em contato conosco. A escolha 
certa de onde estudar é uma decisão muito importante, por isso estamos aqui 
para orientá-lo durante o processo.

Contato

Como se inscrever 

Verifique o procedimento de inscrição do programa de bacharelado 
desejado no nosso site www.thehagueuniversity.com/application-
procedure ou entre em contato com a Central de inscrições pelo 
telefone +31 (0)70 445 85 85. 

Em caso de dúvidas sobre os nossos programas de mestrado, 
entre em contato com a Hague Graduate School pelo telefone  
+31 (0)70 445 89 00 ou e-mail masters-admission@hhs.nl. 

Faça a sua inscrição na Hague Pathway College pelo site  
www.thehaguepathway.nl 

Para obter informações sobre como se inscrever no programa 
English Academic Preparation School (Prep School), acesse  
www.thehagueuniversity.com/prepschool ou e-mail  
general@thehaguepathway.nl. 

Inscreva-se na Hague Summer School pelo site  
www.thehagueuniversity.com/programmes/other-courses/  
the-hague-summer-school-eng

Conheça-nos no campus 
Curioso para conhecer o principal campus da 
THUAS? Os nossos embaixadores estudantis 
terão o prazer de oferecer um tour geral 
guiado para que você tenha uma ótima 
impressão da nossa universidade. 

  Entre em contato conosco pelo e-mail  
sat@hhs.nl

Dias abertos ao público e 
webinars (on-line) 
Os dias abertos ao público na THUAS são a 
oportunidade ideal para saber mais sobre os 
programas de estudo, conversar de antemão 
com os alunos e professores e fazer um tour 
pelo incrível campus. Também oferecemos 
dias abertos on-line, compostos por webinars 
ao vivo. 

  Para obter mais informações sobre o 
próximo dia aberto ao público, visite  
www.thehagueuniversity.com/open-day

Encontre-nos pelo mundo
Você não precisa ir a Haia para obter 
informações sobre os nossos programas 
de bacharelado e mestrado em inglês. Em 
vez disso, levamos as informações até você. 
Encontre-nos em feiras internacionais de 
educação no seu país – viajamos para lugares 
tão distantes quanto o Brasil e a Moldávia. 

Encontre-nos on-line 
Faça contato com outros alunos e participe 
da comunidade THUAS nas redes sociais. 

  Curta-nos no www.facebook.com/
TheHagueUniversity

  Assista-nos pelo www.youtube.com/
TheHagueUniversity

  Siga-nos no www.instagram.com/
thehagueuniversity

  Use a hashtag #thehagueuniversity nos 
seus posts nas redes sociais para se 
conectar

Sessões ao vivo de perguntas e 
respostas 
Junte-se a nós em uma das sessões on-line de 
perguntas e respostas, conselhos e indicação 
de recursos adicionais. Alguns tópicos 
abordados são: vida estudantil, finanças, 
acomodação e vida na Holanda. 

Para obter mais informações e saber quando 
ocorrerão as próximas sessões, acesse 

  www.thehagueuniversity.com/study-
choice/help-in-choosing- your-study/
meet-us-around-the-world

thehagueuniversity.com
Para obter as informações mais recentes sobre eventos e atividades de escolha 
de estudo, acesse www.thehagueuniversity.com/study-choice
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