University Pathway
Cursos Académicos para Acesso a
Universidades Reino Unido
Queres aceder a uma conceituada Universidade no Reino Unido?
Temos a melhor solução para ti: os Programas Pathway University. Estes programas são
desenhados para preparar os Estudantes Internacionais para Licenciaturas ou Pós-Graduações
no Reino Unido. O objetivo é garantir que tenhas todas as habilidades e conhecimentos
necessários para ter sucesso numa Universidade Inglesa.
Onde podes fazer estes Programas?
Na Bell Cambridge.
Quais as vantagens de realizar estes Programas?
Estudar em Cambridge
Cambridge é uma cidade Universitária tradicional com uma
reputação internacional de excelência académica. Tens a
possibilidade de estudar no impressionante Campus em
Cambridge.

Aconselhamento Universitário Especializado
A Escola tem um Serviço de Consultoria de Ensino Superior
gratuito. Entre muitas outras ações é realizado todos os anos o
University + You para ficares a conhecer com maior detalhe as
Universidades onde te poderás licenciar.

Qualidade de Ensino Excepcional
Os professores têm anos de experiência e qualificações
superiores nas disciplinas que lecionam. São reconhecidamente
prestáveis no apoio incansável aos estudantes.

Parceiros Universitários
Após a conclusão bem-sucedida do Programa University
Foundation ou A Levels, garantimos que terá um lugar numa
Universidade do Reino Unido parceira da nossa Escola.
A Bell tem parceria com 30 Universidades em todo o Reino
Unido para te poder oferecer uma ampla gama de opções para
a continuação dos estudos Universitários.

As Universidades parceiras
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Lancaster University
University of Leeds
University of Kent
University of Reading
Aston University, Birmingham
University of Leicester
Queen’s University Belfast
University of Essex
Northumbria University
Bournemouth University
University of Winchester
Oxford Brookes University
Middlesex University, London
University of Hertfordshire
University of Northampton
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University of Brighton
University of Westminster
Kingston University London
Anglia Ruskin University
Southampton Solent University
St Mary’s University in London
HULT International Business School
Richmond University
University College Birmingham
Ravensbourne University
Arts University Bournemouth
Liverpool Hope University
Falmouth University
University of Roehampton
University of Sunderland

Outros destinos Universitários
Para além das Universidades parceiras, os estudantes que concluíram o Bell’s University Pathway
Programs também passaram por várias Licenciaturas em outras Universidades do Reino Unido,
incluindo:
•
•
•
•
•

City University, Londres
Royal Holloway, Universidade de Londres
SOAS (Faculdade de Estudos Orientais e Africanos), Universidade de Londres
University of East Anglia
University of Sussex

Preços do Programa
24 semanas – Business Fast Track – € 16.998
• Data – 4 de janeiro a 2 de julho 2021 (2 períodos)
• Alojamento em Residência, quarto individual (self-catering) – € 9.672
• Transfer do Aeroporto de Stansted – € 126
36 semanas – Ano Académico – € 22.110
• Áreas de Estudo
o Business
o Sciences & Engineering
o Humanities
o Law
• Data – 21 de setembro 2020 a 2 de julho 2021 (3 períodos)
• Alojamento em residência, quarto en-suite (self-catering) – € 14.136
• Transfer do Aeroporto de Stansted – € 126
48 semanas – Extended Foundation – € 29.454
• Data – 29 de junho a 2 de julho 2021 (4 períodos)
• Alojamento em residência, quarto en-suite (self-catering) – € 19.344
• Transfer do aeroporto de Stansted – € 126

Perguntas Frequentes
• Quais as Áreas/Cursos disponíveis?
Business; Direito; Humanidades; Ciência
• Quais são os requisitos de entrada?
Ensino Secundário Completo
Requisitos da Língua:
▪ Extended Foundation – Intermediate B1 / IELTS 4.0
▪ Academic Foundation Year – Intermediate B1 / IELTS 4.5
▪ Fast-Track – Upper Intermediate B2 / IELTS 5.5
• O que está incluído no preço das propinas?
21horas de aulas por semanas (22h no caso do Fast-Track); Tutoriais individuais; Material
do curso; Wifi e acesso à internet; Inscrição para o Exame IELTS; Serviço de Consultoria de
acesso ao Ensino Superior; Visitas de representantes de Universidades e entrada em Feira
dedicada ao Ensino Superior; Palestras semanais sobre diversos tópicos; Acesso a recursos,
incluindo livros, periódicos e DVDs no Centro de Estudo; Language in Action Programme,
com atividades diárias inclui uma atividade ou viagem semanal para destinos que incluem
cidades universitárias; Uso de instalações desportivas e sociais
• Depois de concluir o Foundation quero-me candidatar a uma Universidade no Reino
Unido. Terei alguma ajuda no processo de candidatura?
Sim! O nosso Serviço de Consultoria Especializada
no Ensino Superior orientará
todas as etapas da inscrição, através de encontros regulares, discutindo as várias
possibilidades de destino, ajudando na escrita de uma personal statement e fazendo a
preparação para as entrevistas.
• Conseguem garantir-me um lugar numa Universidade do Reino Unido?
Sim, desde que o University Foundation Program seja concluído e bem-sucedido. A nota
mínima de aprovação de 40%; IELTS com pontuação igual ou superior a 5,5 em cada
componente do teste; e frequência nas aulas de pelo menos 90%
• Para que Universidades me posso candidatar?
A lista de Universidades parceiras pode ser consultada na Página 2. Para além disso,
organizamos visitas às cidades Universitárias mais populares do Reino Unido, incluindo
Oxford, Cambridge, Lancaster e Londres
• No final do Foundation posso optar por me candidatar a uma Universidade fora do Reino
Unido?

Sim. Garantimos vagas, não apenas para Universidades no Reino Unido, mas também nos
Cursos Superiores lecionados em Inglês noutros países, incluindo Bélgica, França,
Alemanha, Holanda, EUA e Canadá
• Quantos estudantes há por sala de aula?
No máximo serão 12 estudantes.
• Tenho menos de 18 anos. Estes cursos são adequados para mim?
Sim. Os Pathway Programmes recebem estudantes a partir dos 17 anos. Não sendo
maiores de idade no Reino Unido, acabam por receber atenção especial por parte da
escola.
• Preciso de Certificado IELTS para fazer o University Foundation?
Se é um estudante de fora da União Europeia precisa de UKVI IELTS para obter um visto de
estudante de nível 4 (Tier 4). Precisa de uma pontuação mínima de 4,5 (geral e em todos
os níveis). Se não necessitar de um visto de Tier 4 (se, por exemplo, for um estudante da
União Europeia) poderá apresentar outos testes de Inglês. Se já fez um teste e não tem a
certeza se é aceite, por favor entre em contacto connosco. Além disso, a própria Escola
tem um teste que poderá realizar.
• Quem avalia o Programa Foundation?
Os examinadores externos são membros da equipa académica da Universidade de Essex.
Eles atuam como moderadores de Cursos e Exames e consideram e aprovam Programas
de Trabalho e tomam decisões finais sobre as notas a serem atribuídas. Visitam as escolas
várias vezes durante o curso para conhecer todos os estudantes e funcionários.
• Quando me candidatar à Universidade devo fazê-lo diretamente junto da mesma ou
através do UCAS?
Algumas Universidades aceitam candidaturas diretamente através dos seus
departamentos de estudantes internacionais através de um formulário próprio. Outras
preferem a candidatura via UCAS. De todas as formas, no momento da candidatura
aconselhamos a melhor forma de o fazer.
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