
ESTUDO INTERNACIONAL NA   
DUBLIN CITY UNIVERSITY 
 
DUBLIN, IRLANDA. 

Você está pensando em estudar em um  país de língua inglesa, seguro e acolhedor?  

Aqui está tudo o que você precisa saber. 

 

 

 

 

 

 

 

A Irlanda é uma linda ilha que combina cidades modernas com um interior preservado, 
paisagens urbanas repletas de história e um rico habitat natural. Famoso pela simpatia de 
sua gente, nosso país é um destino seguro para o aprendizado de lingua inglesa e 
oferece as mais calorosas boas-vindas aos estudantes de todo o mundo.  
  
Segura e acolhedora  
 
A Irlanda foi eleita pelos guias de viagem Lonely Planet 
o país mais simpático do ano em 2008 e 2010 e o 12º 
no ranking de 2009 da Global Peace. Nossa natureza 
acolhedora combinada com um senso de diversão sem 
igual garantem que viver na Irlanda será uma 
experiência inesquecível. O meio ambiente variado da 
ilha é ideal para atividades ao ar livre, como escaladas, 
esportes aquáticos e todos os jogos de bola e equipes. 
 
Fala-se inglês 
 
A Irlanda, um país onde se fala inglês, tem ligações 
culturais, econômicas e educacionais com todo o mundo  
de língua inglesa, principalmente a Grã-Bretanha  — 
nossa vizinha — e com os Estados Unidos. As nossas 
qualificações são reconhecidas internacionalmente. 
 
Empresas líderes mundiais na Irlanda 
 
Empresas que precisam de mão de obra altamente 
qualificada para se destacar no mercado europeu 
frequentemente decidem sediar seus escritórios na 
Irlanda. Alguns exemplos são Google, Facebook, Pfizer, 
Apple, LinkedIn, Siemens e Intel.   
 
 
 

 
A Universidade do Empreendimento na 
Irlanda 
 
A Dublin City University (DCU) é a universidade do 
empreendimento na Irlanda. Situada em um campus de 
85 acres, tem crescido rapidamente em tamanho e 
desempenho desde que foi estabelecida em 1989.  A 
DCU orgulha-se de propiciar excelência em todas as 
suas atividades.  
 
A DCU é uma universidade jovem e vibrante, com 
quase 11.500 alunos, sendo que  2.000  vindos de 115 
países. Pioneira, rompeu com os modelos tradicionais 
de ensino e introduziu novas abordagens no sistema 
educacional da Irlanda. Sua posição única  tem como 
base  o foco empresarial e o reconhecimento como 
instituição inovadora voltada para o mercado de 
trabalho. 
 
A nossa universidade orgulha-se de proporcionar uma 
excelente experiência de aprendizagem além de 
estimular  a interação entre os estudantes.   
 
 



 

INSTALAÇÕES 
 
Biblioteca  
A biblioteca John e Aileen O'Reilly é o ponto central do 
campus.  É o símbolo da importância que a universidade 
confere ao conhecimento e à aprendizagem, e ao uso da 
tecnologia para obter informações. Na biblioteca há mais de 
1.200 lugares e 18 salas onde os alunos podem estudar em 
grupos, além de 400 estações de trabalho com 
computadores e acesso à internet. 
 
A biblioteca da DCU valoriza a informação digital e virtual 
tanto quanto os  livros impressos e periódicos. Mesmo 
contendo mais de 250.000 volumes, a biblioteca continua a 
crescer com a informatização do ensino e pesquisa. 
 

Instalações esportivas  
A DCU possui instalações esportivas de alta qualidade, 
incluindo uma piscina de 25 metros e quadras cobertas e 
descobertas. As atividades esportivas são incentivadas, 
sejam em equipe ou individuais como ginástica aeróbica, 
exercícios de pesos, escaladas e atletismo.  
 

Alojamento  
O serviço de alojamento fornece 995 quartos para alunos de 
graduação e 105 para pós-graduação, em quatro prédios de 
apartamentos residenciais. Todos os quartos  são equipados 
com  internet de banda larga.  
http://www.dcuaccommodation.ie/ 
 

The Hub (Centro dos Estudantes)  
The Hub é o centro social de atividades e serviços. Lá 
encontra-se o centro acadêmico e serviços como agência de 
viagens, livraria, áreas de recreação e locais para eventos 
estudantis. Um local vibrante para encontrar e fazer amigos. 
 
Inglês na Dublin City University 
O Dublin City University Language Services é o centro de 
formação em idioma inglês da DCU. Oferece uma ampla 
diversidade de cursos, com duração de uma a 36 semanas. 
http://www.english.dcu.ie 
 
Para maiores informações visite: 
 

www.dcu.ie/international 

POR QUE 
ESCOLHER A DCU? 
 
• Única universidade irlandesa incluída 

entre as 50 melhores do mundo no 
ranking QS 
 

• Como Universidade do Empreendimento 
na Irlanda oferece cursos de graduação 
e pós-graduação de qualidade 
internacional, com oportunidades de 
pesquisa nas áreas de tecnologia, 
engenharia, administração, 
comunicações, ciências humanas e 
ciências da saúde. 
 

• Possui reconhecimento mundial como 
centro de excelência acadêmica em 
educação e pesquisa, com ramificações 
por todo o país. 
 

• Programas de graduação e pós-
graduação inovadores e 
interdisciplinares, voltados para o 
mercado de trabalho, formam 
profissionais altamente qualificados. 

 
• INTRA 

Alguns programas de graduação 
proporcionam oportunidades integradas 
de colocação profissional. 

 
• Geração 21 

Um programa único de iniciativas, cuja 
finalidade é tornar nossos graduados 
indivíduos ágeis, equipados para o 
sucesso no trabalho e na vida. 

 
• Invent 

um Centro de Empreendimento e 
Inovação de última geração, que 
promove a pesquisa e estimula o espírito 
empreendedor. 

 
• Esquema de bolsas internacionais a nível 

de graduação e pós-graduação. 
 


