EDUCAÇÃO NO REINO UNIDO
Acesso e oportunidades para a comunidade brasileira
NOVEMBRO DE 2016

Um serviço do:
Ministério das Relações Exteriores

ELABORAÇÃO:

Consulado-Geral do Brasil em Londres | Embaixada do Brasil em Londres
Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido - ABRIR

Esta cartilha apresenta informações básicas sobre o sistema educacional do Reino Unido e destina-se à
comunidade brasileira residente no país. Seu lançamento se deu no âmbito da “Feira de Educação: acesso e
oportunidades para a comunidade brasileira”, um projeto piloto realizado pelo Consulado-Geral do Brasil, com
copatrocínio da Embaixada do Brasil e apoio da Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido
– ABRIR, em 19 de novembro de 2016.

Índice

Introdução

5

1. Línguas: aprendizado e aperfeiçoamento da língua
inglesa e Português como Língua de Herança

7

1.1 Língua Inglesa
1.1.1 EFL – Inglês como Língua Estrangeira
1.1.2 ESOL – Inglês para Falantes de Outras Línguas
1.1.3 Equivalência de níveis para Língua Inglesa

7
7
7
8

1.2 Português como Língua de Herança
e ni o
1.2.2 Local de ensino
Insti ui es de a oio

8
8
8
10

Referências

10

2. Educação primária e secundária no Reino Unido;
aplicação do ENCCEJA Exterior

11

2.1 Educação primária e secundária no Reino Unido
2.1.1 Educação Primária
2.1.2 Educação Secundária

11
11
11

2.2 Educação técnica ou superior, ensino especial e educação para adultos

11

2.3 ENCCEJA Exterior

12

Educa o cnica e ro ssionali an e no Reino Unido
ad iss o sis e a nancia en o e cursos dis ncia

14

3.1 Admissão

14

3.2 Sistema

14

3.3 Financiamento

15

ursos dis ncia

Educa o u erior no Reino Unido ad iss o sis e a
e cursos dis ncia

16

nancia en o

17

4.1 Educação Superior no Reino Unido
4.1.1 Programas de graduação
4.1.2 Programas de pós-graduação

17
17
17

4.2 Admissão

17

4.3 Sistema

18

4.4 Financiamento

18

ursos dis ncia

19

4.6 Equivalência

19

ANEXO

20

Introdução
Entre os resultados da V Conferência Brasileiros no Mundo, realizada em Salvador, entre 17 e 20 de maio
de 2016, foi incluído projeto de organização, em caráter piloto, de Feiras de Educação no exterior.
O objetivo das feiras é estimular diferentes segmentos da comunidade brasileira, sobretudo aqueles que
interromperam seu processo de formação ao emigrar, a darem seguimento aos estudos, com vista a buscarem
melhor inserção no mercado de trabalho.
Em Londres, a “Feira de Educação: acesso e oportunidades para a comunidade brasileira” foi realizada em
19 de novembro de 2016 pelo Consulado-Geral do Brasil, com copatrocínio da Embaixada do Brasil e apoio da
Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido – ABRIR.
Durante a Feira, foi feito o lançamento da presente cartilha, intitulada “Educação no Reino Unido: acesso
e oportunidades para a comunidade brasileira”.
Nela, encontram-se informações básicas e indicação de sítios eletrônicos sobre os temas: (i) aprendizado
e aperfeiçoamento de língua inglesa e de português como língua de herança; (ii) ensino básico e realização do
Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) no exterior; (iii) educação
técnica e profissionalizante; e (iv) ensino superior no Reino Unido.
Por ser meramente informativo, o conteúdo consolidado nesta cartilha não é exaustivo e não substitui
consulta, por parte dos interessados, a profissionais habilitados da área da educação e às instituições locais
responsáveis pelo sistema educacional do Reino Unido.
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1. Línguas: aprendizado e aperfeiçoamento da língua inglesa
e Português como Língua de Herança

1.1

Língua Inglesa

O aprendizado formal de língua inglesa pode ser feito por meio de dois cursos: (1) EFL, sigla do inglês English as a
Foreign Language e (2) ESOL, sigla do inglês English for Speakers of Other Languages.
Em termos gerais, os dois cursos diferem em relação ao contexto onde a língua é aprendida. Nos cursos de EFL, o
inglês é aprendido como língua estrangeira. No caso de brasileiros, isso significa que os alunos moram no Brasil, usam
o português para comunicação e frequentam algumas horas de aula por semana para aprender inglês.
Nos cursos de ESOL, o inglês é aprendido como segunda língua por imigrantes residentes em país que tem o inglês
como língua oficial. Este é o caso, por exemplo, de imigrantes brasileiros que residem na Inglaterra. Esses imigrantes
precisam usar o inglês para comunicação local e frequentam aulas para aprender inglês formalmente.
É possível, entretanto, cursar tanto o EFL como o ESOL no Reino Unido. As diferenças tendem a estar no perfil dos
alunos e dos professores, no conteúdo coberto e nos exames finais. Os alunos de EFL no exterior tendem a permanecer
fora do país por período temporário. Os professores costumam ser mais jovens e ter treinamento focado em EFL. O
conteúdo refere-se a aspectos culturais de maneira mais geral. Os exames finais adotados tendem a ser os oferecidos por
Cambridge, por serem internacionalmente reconhecidos. O ESOL International, por sua vez, foi criado recentemente,
conforme indicação do Ofqual, órgão regulador de qualificações na Inglaterra:
<www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/371121/11-07-14-Criteria-for-English-forSpeakers-of-other-Languages-ESOL-Qualifications.pdf>.

1.1.1 EFL – Inglês como Língua Estrangeira
Os cursos de EFL cobrem as quatro habilidades (compreensão oral, compreensão escrita, expressão oral e expressão
escrita), além de referências culturais.
O curso de EFL pode ser feito em 5 níveis: iniciante, pré-intermediário, intermediário, pós-intermediário e avançado.
Após o nível avançado, é possível fazer cursos preparatórios para o exame de proficiência em língua inglesa (CPE
– Certificate of Proficiency in English) e para exames exigidos para ingresso em universidades (tais como IELTS –
International English Language Testing System, ISE – Trinity College London Integrated Skills in English ou TOEFL – Test
of English as a Foreign Language).
Para se certificar da qualidade da escola de inglês, leia os critérios de escolha que deve adotar, conforme orientação do
British Council, no sítio eletrônico < www.educationuk.org/brasil/articles/english-language-centres>.

1.1.2 ESOL – Inglês para Falantes de Outras Línguas
Os cursos de ESOL também cobrem as quatro habilidades dos cursos de EFL e fazem referências à cultura local. Porém,
o conteúdo reflete o uso de inglês necessário para o dia-a-dia no Reino Unido. Em outras palavras, os cursos de ESOL,
além de ensinarem a língua local, ajudam na adaptação dos imigrantes ao modo de vida local.
O curso de ESOL está dividido em 5 níveis, em termos de qualificação. São eles Entry 1, Entry 2, Entry 3, Level 1 e Level 2.
É comum, entretanto, que as instituições ofereçam um sexto nível: o Pre-Entry. Esse nível é especialmente importante
para falantes de línguas que tenham alfabeto diferente do romano.
Os cursos de ESOL são geralmente oferecidos por meio dos Further Education Colleges, também chamados Community
Colleges. Essas instituições oferecem cursos para alunos a partir dos 16 anos que estejam interessados em ingressar
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em universidades, ou em cursos técnicos e vocacionais (educação profissionalizante). Os próprios colleges oferecem
provas específicas para o curso de ESOL, chamadas de ESOL Skills for Life. Para localizar um college perto de sua
residência, visite <findfe.com>.

1.1.3 Equivalência de níveis para Língua Inglesa
A tabela 1 abaixo mostra como os cursos de ESOL e EFL correspondem aos exames de língua inglesa oferecidos por
Cambridge, inclusive o IELTS. Esses dados são também relacionados ao Quadro Europeu Comum de Referência para
Línguas.

Tabela 1 - Equivalência de níveis para Língua Inglesa¹
ESOL
(cursos)

EFL
(cursos)

Cambridge
(exames)

IELTS
(exame)

Quadro
Europeu

------------------

----------------------------------------*

Proficiency CPE

9

C2

Level 2

Advanced

Advanced CAE

7-8

C1

Level 1

Upper-intermediate

First FCE

5.5-6.5

B2

Entry 3

Intermediate

Preliminary PET

4-5

B1

Entry 2

Pre-intermediate Beginners

-------------------

A2

Entry 1

Beginners

-------------------

A1

ey

ET

--------------------------

Utilizador Proficiente /
Experiente
Utilizador Independente
Utilizador Básico /
Elementar

Pre-Entry

1.2 Português como Língua de Herança

e ni o
Português como Língua de Herança (POLH) é como tem sido chamado o português aprendido pelos filhos de imigrantes
brasileiros que vivem no exterior.
A importância do POLH é reconhecida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que tem apoiado várias
iniciativas nesta área. Uma das mais recentes foi a publicação de Destro & Lico (2016), com orientações para pais e
professores sobre a manutenção do POLH.

1.2.2 Local de ensino
O POLH tem sido ensinado no Reino Unido por meio de escolas complementares, também chamadas de escolas de
línguas comunitárias, escolas suplementares e até mesmo escolas sabáticas, já que, em sua maioria, funcionam aos
sábados (ver SOUZA, 2016). Essas escolas são criadas por grupos de imigrantes, para preservar as heranças culturais e
linguísticas no país onde se estabeleceram (KEATING et al, 2013; LYTRA & MARTIN, 2010; SNEDDON, 1997).

¹Essa tabela foi criada com base nas seguintes fontes:
www.cambridgeenglish.org/images/126011-using-cefr-principles-of-good-practice.pdf;
www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf;
www.uc.pt/fluc/cl/ficheiros/qecrl;
www.skillsforcare.org.uk/Documents/Learning-and-development/Core-skills/6.Understanding-skills-levels.pdf;
takeielts.britishcouncil.org/find-out-about-results/understand-your-ielts-scores/common-european-framework-equivalencies
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No Reino Unido, as escolas complementares brasileiras estão organizadas por meio da ABRIR - Associação Brasileira de
Iniciativas Educacionais no Reino Unido (www.abrir.org.uk). A tabela 2 abaixo mostra as 15 escolas associadas à ABRIR
no momento da produção dessa cartilha. Em geral, elas oferecem aulas de POLH para crianças e adolescentes de 5 a
16 anos. Algumas também oferecem aulas de Português como Língua Estrangeira (PLE) para adultos.

Tabela 2 – Escolas complementares brasileiras associadas à ABRIR

Área

Nome da escola

Contato da escola

BERKSHIRE
Winnersh

1 Clubinho Verde-amarelo

www.clubinhoverdeamarelo.co.uk

Markyate

2 BrasUKinhas

brasukinhas2016@hotmail.com

St.Alban’s

3 EBeCC-Escolinha do Brasil e
Centro Cultural

www.escolinhadobrasil.co.uk

HERTFORDSHIRE

escolaipeamarelinho@gmail.com
Bishops Stortford 4 Ipê Amarelinho
Escola de Português Luso-Brasileiro

LONDRES
Canada Water

5 Abelhinha Amarelinha

marciaholme@me.com

Whitechapel

6 Brasil em Arte

info@brasilemarte.co.uk

Wimbledon

7 CELUBRA Centro Educacional Luso-brasileiro

celubrauk@gmail.com

Queen’s Park

8 Clube dos Brasileirinhos

clubebrauk@gmail.com

Kilburn

9 Escola da Comunidade
Júnior na CEIZS

contact@igclondon.org.uk

Ilford

10 Escola Cultura Brasileira

c.mazzon@btinternet.com

Peckham

curumimlondres@gmail.com
11 Curumim Português como Língua de Herança

Harsleden

12 EBEL Escola Brasileira em Londres

ebel.escolabrasileira@gmail.com

Ealing

13 Pais de Ealing -

patazev@hotmail.com

Portuguese for kids

SURREY
Woking

14 ABCD - Escolinha de Português
e Centro Cultural

abcdescolinha@gmail.com

15 ABRACE - Associação Brasileira
Cultural e Educacional

abraceuk@outlook.com

WEST SUSSEX
Crawley
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Insti ui es de a oio
No Reino Unido, existem duas instituições importantes no apoio do trabalho das escolas complementares. Em âmbito
mais abrangente, o National Resource Centre for Supplementary Education (www.supplementaryeducation.org.uk)
oferece treinamento para professores, como por exemplo, cursos sobre como manter ambiente de ensino seguro,
ensinar crianças com necessidades especiais, introdução ao sistema educacional inglês, e controle do progresso escolar
de alunos.
A ABRIR (Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais Brasileiras no Reino Unido – www.abrir.org.uk), como o
nome indica, age em âmbito mais especificamente relacionado às escolas complementares brasileiras. Entre os
serviços oferecidos encontram-se treinamento de professores²; supervisão pedagógica³ de professores; organização
de eventos para professores⁴; organização de festas⁵ para celebrar as conquistas das escolas associadas; oficinas de
arte⁶ para crianças; sessões de contação de histórias⁷; oficinas⁸ sobre bilinguismo, línguas e identidade para pais;
serviço de interpretação⁹ para assistir pais que ainda não dominam o inglês em reuniões com as escolas inglesas
frequentadas por seus filhos.
Além disso, acesso à literatura infanto-juvenil brasileira é oferecido gratuitamente por meio da Biblioteca ABRIR¹⁰ na
Casa do Brasil em Londres.

Referências
DESTRO, I. B. & LICO, A. L. (2016) Como manter e desenvolver o português como língua de herança: sugestões para
quem mora fora do brasil. Disponível em <https://goo.gl/542DF4>.
KEATING et al, M. C.; SOLOVOVA, O. & BARRADAS, O. (2013). Políticas de língua, multilinguismos e migrações: para uma
reflexão policêntrica sobre os valores do português no espaço europeu. In L. P. Moita Lopes (org) O Português no Século
XXI – cenário geopolítico e sociolinguistíco. São Paulo: Parábola, pp. 219-248.
LYTRA, V. & MARTIN, P. (orgs). (2010). Sites of Multilingualism: Complementary Schools in Britain Today. Londres:
Trentham.
SNEDDON, R. (1997). Working towards partnership: parents, teachers and community organisations. In: J. Bastiani
(org.) Home-School Work in Multicultural Settings. Londres: David Fulton, pp. 145-155.
SOUZA, A. (2016). Is Brazilian Portuguese being taught as a community or heritage language?. In Language Issues,
Summer, 27(1): 21-28.

² blog.abrir.org.uk/2014/11/09/curso-introdutorio-para-professores-de-portugues-teve-apoio-da-rede-brasil-cultural
³ blog.abrir.org.uk/2011/11/09/abrir-oferece-supervisao-pedagogica
⁴ blog.abrir.org.uk/2013/11/10/o-i-sepolh-foi-uma-experiencia-valiosissima
⁵ blog.abrir.org.uk/2014/12/05/festa-da-abrir-prestigia-escolinhas-brasileiras
⁶ blog.abrir.org.uk/2012/11/21/a-abrir-oferece-oficina-bricando-com-a-arte
⁷ blog.abrir.org.uk/2015/06/22/e-agora-o-que-acontece-contacao-de-historia
⁸ blog.abrir.org.uk/2015/08/16/lidando-com-alguns-mitos-sobre-o-bilinguismo
⁹ blog.abrir.org.uk/2016/03/19/saiba-mais-sobre-o-servico-de-interpretacao-da-abrir
¹⁰ blog.abrir.org.uk/2016/06/23/abrir-inaugura-nova-biblioteca-na-casa-do-brasil-em-londres
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2. Educação primária e secundária no Reino Unido;
aplicação do ENCCEJA Exterior

2.1 Educação primária e secundária no Reino Unido
O sistema de educação no Reino Unido diferencia-se do brasileiro e, como regra geral, estrutura-se da seguinte maneira:
3–4 anos: as crianças podem iniciar a educação nessa idade, em uma nursery school (jardim de infância). Essa fase da
educação não é obrigatória.
4–16 anos: a educação em período integral é obrigatória a todas as crianças e adolescentes do Reino Unido dos 5 aos
16 anos. Todos os estudantes têm direito a vaga gratuita em escola pública (state school), mantida e financiada pelo
governo. A maioria das crianças frequenta esse tipo de instituição. Menos de 10% dos alunos frequentam escolas
particulares, ou recebem educação domiciliar.
Cabe ressaltar que há diferenças nos sistemas de acesso e currículos na Inglaterra, no País de Gales, na Escócia e na
Irlanda do Norte. Para informações específicas sobre cada um dos sistemas, visite o sítio: <www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf>.

2.1.1 Educação Primária
A educação primária (primary) é destinada a crianças de 5 a 11-13 anos. Pode ser chamada de primary school, infant
school, junior school, pre-preparatory (ou pre-prep) e preparatory (prep) school.
É dividida em dois ciclos (key stages), que vão dos 5 aos 7 anos e dos 7 aos 11-13 anos. Nesses ciclos são oferecidas
disciplinas básicas como inglês, matemática, ciências, geografia, história, educação física e música.
A lista das disciplinas e os conteúdos dos exames em que o aluno dede ser aprovados ao final de cada ciclo estão
disponíveis no link: <www.gov.uk/national-curriculum/key-stage-1-and-2>.

2.1.2 Educação Secundária
A educação secundária (secondary) é destinada a estudantes de 11-13 a 16 anos. Como regra, corresponde no sistema
brasileiro à segunda metade do ensino fundamental e ao ensino médio.
É dividida em dois ciclos, que vão dos 11 aos 14 anos e dos 14 aos 16 anos. O primeiro ciclo inclui disciplinas como
matemática, inglês, ciências, música, que são comuns a todos os estudantes. No segundo ciclo, os alunos devem
escolher cerca de dez disciplinas em que terão de ser aprovados para terminar a educação secundária. Matemática,
ciências e inglês são obrigatórias; entre as eletivas encontram-se, por exemplo, geografia, história, idiomas, música,
design e tecnologia. O exame de conclusão de educação secundária chama-se General Certificate of Secondary
Education (GCSE).
Mais informações a respeito da educação secundária estão disponíveis em: <www.gov.uk/national-curriculum/keystage-3-and-4>.

2.2 Educação técnica ou superior, ensino especial e educação para adultos
A artir dos
anos, existem diferentes opções para continuar os estudos. De modo geral, os estudantes optam por
(i) estudos técnicos ou vocacionais (preparação profissionalizante/técnica), ou (ii) acadêmicos (preparação para curso
de ensino superior em universidade).

11

A maioria das crianças e jovens com de ci ncia ou necessidades especiais frequenta instituições convencionais,
mas existem escolas, faculdades e universidades especializadas para lhes dar apoio. Informações adicionais estão
disponíveis nas páginas eletrônicas: <www.disabilityrightsuk.org> e <http://www.lead.org.uk>.
Existem diversos programas de apoio a adultos analfabetos ou que queiram dar seguimento a seus estudos, habilitandoos a obterem melhor inserção no mercado de trabalho local. Informações sobre esses programas estão disponíveis em
bibliotecas, centros de assistência social e universidades.
Existem diversas organizações que oferecem orientação e auxílio a adultos interessados em obter qualificação. São os
seguintes os exemplos de sítios eletrônicos onde informações adicionais sobre esses projetos podem ser consultados:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

na Inglaterra: <www.learndirect.com>, <open.ac.uk>, <wea.org.uk>, <odlqc.org.uk>
<homestudy.org. uk>, <unionlearn.org.uk>;
no País de Gales: <learndirect.co.uk>, <new.wales.gov.uk>, <harlech.ac.uk>, <weacymru.org.uk>,
<odlqc.org.uk>, <homestudy.org.uk>;
na Escócia: <skillsdevelopmentscotland.co.uk>, <odlqc.org.uk>, <lead.org.uk>, <homestudy.org.uk>,
<wtuclearn.org.uk>; e
na Irlanda do Norte: <wea-ni.com>, <odlqc.org.uk>, <homestudy.org.uk>

Para mais informações sobre o sistema de educação do Reino Unido, consulte os sítios eletrônicos oficiais do Governo
britânico <www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education>, do Escritório de Aconselhamento aos
Cidadãos do Reino Unido <citizensadvice.org.uk/education>, do British Council no Brasil <britishcouncil.org.br> e da
prefeitura (City Council) da municipalidade onde você mora.

2.3 ENCCEJA Exterior
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realiza, desde 2002, o Exame Nacional
para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) para jovens e adultos residentes no Brasil e no
Exterior.
A participação no ENCCEJA é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos residentes no Brasil e no Exterior que
não tiveram oportunidade de concluir seus estudos em idade própria.
O ENCCEJA constitui-se em um exame para aferição de competências, habilidades e saberes adquiridos no processo
escolar ou nos processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, entre outros.
Isso significa que você não precisa frequentar aulas. Deve apenas ser aprovado em todas as provas ENCCEJA para
receber o certificado de conclusão. Esse certificado terá o mesmo valor dos diplomas de Ensino Fundamental e de
Ensino Médio emitidos pelas escolas regulares no Brasil e o habilitará, por exemplo, a começar a cursar uma faculdade.
Todas as informações sobre o exame estão disponíveis no sítio eletrônico do INEP <portal.inep.gov.br/web/encceja>.
No Brasil, o Exame pode ser realizado para pleitear certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental para
quem tem no mínimo 15 (quinze) anos completos na data de realização das provas.
No exterior, o Exame pode ser realizado para pleitear certificação no nível de conclusão do Ensino Fundamental (para
quem tem, no mínimo, 15 anos completos) e no nível de conclusão do Ensino Médio (para quem tem no mínimo 18
anos completos na data de realização das provas).
Em 2016, o ENCCEJA no Exterior foi realizado em: Londres; Lisboa; Madri; Paris; Genebra; Bruxelas; Caiena; Nova York
e Boston; Tóquio, Nagoia e Hamamatsu.
Em Londres, cabe ao Consulado-Geral, em coordenação com o Ministério da Educação, organizar a aplicação das
provas.

12

O edital do ENCCEJA Exterior costuma ser lançado entre março e abril de cada ano. No edital, estão indicadas as regras
do exame e as datas de inscrição. As provas costumam ser aplicadas no fim de maio ou no início de junho.
É importante, desse modo, prestar atenção nos anúncios do Consulado-Geral tanto no respectivo sítio eletrônico oficial
(cglondres.itamaraty.gov.br) como no Facebook (www.facebook.com/cglondres), para se manter atualizado sobre o
ENCCEJA Exterior e outros assuntos de interesse de nossa comunidade.
O ENCCEJA constitui-se de quatro provas, estruturadas da seguinte forma:

Para o Ensino Fundamental:
•
•
•
•

Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação
Matemática
História e Geografia
Ciências Naturais

Para o Ensino Médio:
•
•
•
•

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e uma proposta de Redação
Matemática e suas Tecnologias
Ciências Humanas e suas Tecnologias
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Os resultados das provas são publicados diretamente no sítio eletrônico do INEP.
Se for aprovado em apenas algumas matérias, o candidato poderá refazer as provas apenas das matérias em que foi
reprovado, até ser aprovado.
Quando o participante tiver sido aprovado em todas as matérias, receberá certificado de conclusão do Ensino
Fundamental ou do Ensino Médio.
A preparação para o ENCCEJA pode ser feita individualmente ou em grupos. No portal eletrônico do INEP, pode-se
encontrar material para estudo <portal.inep.gov.br/web/encceja/materiais-para-estudo>.
Há também grupos no Facebook de participantes e cursos presenciais e “on-line”, que poderão ser de grande valia para
a preparação dos candidatos.
Em caso de dúvidas sobre o exame, as provas, as matérias e o edital, mensagem eletrônica deve ser encaminhada
diretamente ao INEP: <portal.inep.gov.br/web/encceja -> Fale Conosco>.
Em caso de dúvida sobre o local das provas em Londres e a retirada de certificados, mensagem eletrônica deve ser
enviada ao Setor de Relações com a Comunidade: <comunidade.cglondres@itamaraty.gov.br>.
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3. Educação técnica e profissionalizante no Reino Unido:
ad iss o sis e a inancia en o e cursos dis ncia

3.1 Admissão
Para ingresso no sistema de educação técnica e profissionalizante no Reino Unido, é preciso ter cursado o equivalente
à educação secundária e obter a aprovação em exame referente à conclusão dessa etapa.
Na Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte, o exame mais comum é o General Certificate of Secondary
Education (GCSE), prestado nos anos finais da escola secundária e que comprova a conclusão do ensino obrigatório
(até 16 anos)¹¹. Para aqueles cuja primeira língua não é o inglês, há a opção do IGCSE, International General Certificate
of Secondary Education. Algumas matérias do GCSE são obrigatórias, tais como Inglês, Matemática e Ciências; Artes,
Humanidades e outras são opcionais. O governo alterou recentemente os padrões do GCSE, de modo a elevar os níveis
de exigência. A Escócia possui exame equivalente ao GCSE, o Scottish Qualifications Certificate (SQC), provido pelo
órgão governamental Scottish Qualifications Authority (SQA).
O GCSE é realizado anualmente em junho; há ainda outra edição em novembro, para dar nova oportunidade a
candidatos que não tenham sido aprovados em uma ou mais matérias.
Os maiores de 16 anos que deixaram o sistema escolar antes de completar o ensino secundário também têm a
oportunidade de realizar o GCSE como “private/external candidates”. Uma lista de escolas que aceitam candidatos nessa
categoria está disponível em: <www.aqa.org.uk/student-support/private-candidates/finding-a-school-or-college>.
O governo estimula os residentes em situação de desemprego ou de recebimento de apoio financeiro (income-related
benefits) a obter qualificações básicas (equivalentes às matérias obrigatórias do GCSE ou A-Levels¹²) ou qualificações
vocacionais, muitas vezes oferecidas sem custo para o candidato. Mais informações disponíveis em <www.gov.uk/
improve-english-maths-it-skills>.

3.2 Sistema
Basicamente, a educação profissionalizante oferece determinado conjunto de qualificações que habilitará o profissional
a exercer ofício técnico ou de apoio em setores como construção, manufaturas, mineração etc. No Reino Unido, esse
tipo de educação é denominado further education (educação continuada) e abrange: (i) a educação vocacional (ou
vocational education), oferecida, entre outros, por institutos públicos ou privados, escolas especializadas, colleges e
universidades; (ii) os chamados treinamentos (traineeships), que são programas de duração mais curta - habitualmente
entre 6 semanas e 6 meses – voltados para jovens entre 16 e 24 anos, pelos quais se recebe, comumente, auxílio para
refeição e transporte e cujos objetivos são o aperfeiçoamento de capacidades pessoais e vocacionais, com vistas a
facilitar a inserção no mercado de trabalho; e (iii) os aprendizados vocacionais (apprenticeships), postos de trabalho
pelo qual se recebe salário e que incorporam elementos de treinamento.
¹¹Há outros, como, por exemplo, o BTEC, válido para Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, voltado para a área de Negócios
e Tecnologia (Business & Technology), comumente prestado por candidatos a cursos na área de formação profissionalizante. O
BTEC é o único título/diploma concedido por órgão privado de exame (examination board ou awarding body), no caso, a empresa
britânica Edexcel.
¹²A-Levels são exames acadêmicos pós-secundários oferecidos por escolas ou colleges e que constituem a rota mais utilizada por
estudantes entre 16 e 19 anos de idade para admissão ao ensino superior no Reino Unido. Não há, contudo, idade-limite para a
realização destes exames. A maior parte dos candidatos escolhe apenas 3 ou 4 matérias para estudar durante a preparação para os
A-levels, a depender dos critérios de admissão da universidade na qual deseja ingressar, e é comum estudar A-Levels juntamente
com um curso profissionalizante. Os exames A-levels são equivalentes aos Scottish Highers. Ver:
- www.gov.uk/government/publications/get-the-facts-gcse-and-a-level-reform/get-the-facts-as-and-a-level-reform;
- www.gov.uk/government/publications/as-and-a-level-changes-a-summary;
- www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean.
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Todas as Escolas de Educação Continuada (Further Education Colleges) oferecem aprendizado vocacional e são, por
isso mais atrativas do que as escolas tradicionais. Em 2015, de cada 3 estudantes entre 16 e 18 anos no Reino Unido, 2
estavam matriculados em colleges e 1 em escola tradicional¹³.
Seguindo o modelo europeu, o Reino Unido adota sistema geral de qualificação para a educação profissionalizante,
dividido em níveis. Esse sistema permite categorização, de acordo com o nível de complexidade, e padronização –
para completar determinado nível, é preciso prestar exames e obter certificados. Na Inglaterra e na Irlanda do Norte,
esse sistema recebe o nome de “Regulated Qualifications Framework” (RQF), e está dividido entre Entry 1-3 e Levels
1-8; mais informações podem ser obtidas em <www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/461298/RQF_Bookcase.pdf> ou em <www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/qualificationsexplained/qualification-comparisons>. Na Escócia, o sistema divide-se entre Levels 1-12 e recebe o nome de Scottish
Credit and Qualifications Framework; ver <scqf.org.uk>. A classificação utilizada pelo País de Gales é similar à da
Inglaterra e da Irlanda do Norte, e recebe o nome de Credit and Qualifications Framework for Wales; dados mais
completos a respeito podem ser obtidos em <www.cqfw.net>.
O sistema também possibilita a comparação, em termos de qualificação, entre educação superior (higher education HE) e continuada (FE), o que facilita a ligação e a possibilidade de migração de um sistema para outro. Mais informações
disponíveis em <www.educationuk.org/global/sub/further-education> e <nationalcareersservice.direct.gov.uk>.

3.3 Financiamento
A quase totalidade (97%) dos colleges oferece vagas a residentes cadastrados no sistema Jobcentre Plus, gerenciado
pelo governo do Reino Unido e criado com o objetivo de facilitar a busca por emprego. Em 2015, cerca de 230 mil
desempregados realizaram estudos ou treinamento em colleges, em sistema de gratuidade, bolsas, empréstimos ou
mediante pagamento de taxas escolares¹⁴.
ra uidade : o governo britânico considera algumas habilidades básicas essenciais para a obtenção de um emprego
ou a continuidade dos estudos (para completar determinado nível no RQF, por exemplo). Normalmente, os residentes
maiores de 16 anos que não realizaram ou não foram aprovados em exames de conclusão do ensino secundário não
precisam pagar taxas para estudar os seguintes cursos (ou têm acesso a apoio financeiro, na forma de discretionary
learner support):
•
•
•

Inglês ou Matemática de nível equivalente ao GCSE;
alguns cursos de informática (Information and Communication Technology);
inglês para falantes de outras línguas (ESOL).

Bolsas de estudos: a oferta depende do curso escolhido e das circunstâncias pessoais. Consulte oportunidades
disponíveis diretamente junto à instituição de ensino de sua escolha, ou por meio do sítio <www.gov.uk/grant-bursaryadult-learners>.
E r sti os: é possivel conseguir empréstimo para obter qualificações profissionais; os dois tipos mais comuns estão
listados abaixo.
•
Advanced Learner Loan, disponível para candidatos maiores de 19 anos interessados em qualificacões
específicas (A-Levels, Access to Higher Education Diplomas e outros certificados). Não há necessidade de saldar o
empréstimo até que a renda do candidato supere o patamar salarial de £21 mil por ano; ainda assim os pagamentos
estão limitados a 9% da renda salarial que supere o valor indicado.
•
Professional and Career Development Loan, comumente voltado a candidatos maiores de 18 anos
que possuam cidadania britânica e que desejem qualificar-se para obter promoção ou ganho salarial. Apesar de ser
empréstimo bancário comercial, o governo paga juros durante e até um mês depois da conclusão do curso, como
incentivo ao candidato.
¹³ www.aoc.co.uk/sites/default/files/AoC%20College%20Key%20Facts%202015-16%20WEB.pdf
www.aoc.co.uk/sites/default/files/AoC%20College%20Key%20Facts%202015-16%20WEB.pdf
www.gov.uk/improve-english-maths-it-skills
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ursos dis ncia
Opção para aqueles com obrigações em tempo integral, os cursos à distância são regularmente oferecidos por diversos
colleges, muitos deles em sistema de gratuidade.
Saiba mais em: <www.open.ac.uk/choose/vocational-qualifications>.
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4. Educação Superior no Reino Unido: admissão, sistema,
inancia en o e cursos dis ncia

4.1 Educação Superior no Reino Unido
A educação superior no Reino Unido estrutura-se, como regra geral, da seguinte maneira:

4.1.1 Programas de graduação
Bacharelado: o diploma mais tipicamente obtido em nível de graduação é o de bacharel (Bachelor’s Degree), após
aprovação em curso com duração de três anos (quando realizado em tempo integral) e resultados finais classificados
como ordinary ou honours. Estes últimos são subdivididos em diversas classes, de acordo com o desempenho atingido.
Na Escócia, um curso ordinary é concluído em 3 anos; um honours degree, em 4 anos.
Cursos superiores curtos: o Certificate of Higher Education equivale ao primeiro ano de um full honours degree. Existem
também qualificações concedidas a alunos aprovados em cursos de dois anos realizados em tempo integral: Diploma
of Higher Education (acadêmico) ou Higher National Diploma (profissional). Essas qualificações beneficiam aqueles
que querem estudar posteriormente por mais um ano, já que as disciplinas cursadas podem ser aproveitadas em um
bacharelado. São equivalentes à primeira fase de uma graduação sequencial ou tecnológica no Brasil.
Outros formatos: existe a opção do foundation degree, que pode ser cursado em tempo parcial e equivale aos dois
primeiros anos de um bacharelado. Em geral o foundation degree é combinado com experiência profissional, para acesso
mais rápido ao mercado de trabalho. Este é diferente do foundation year, opção de estudos oferecida a estudantes
estrangeiros, para que se ambientem no sistema britânico de ensino superior. Este curso, realizado antes do primeiro
ano da graduação, combina aulas de inglês com disciplinas eletivas e módulos de treinamento em estudo acadêmico e
pesquisa. É oferecido em universidades e faculdades, ou ainda em escolas credenciadas por essas instituições.

4.1.2 Programas de pós-graduação
Modulares: similares a cursos de pós-graduação sem título (lato-sensu) no Brasil. O Postgraduate Certificate tem
duração variável entre 4 e sete meses e o Postgraduate Diploma é mais longo, variando entre 9 e 12 meses letivos. É
possível cursar um Postgraduate Certificate e decidir estendê-lo para conseguir um diploma.
ro ssionais: a opção mais conhecida é o Master of Business Administration (MBA), para profissionais com larga
experiência de mercado e de conteúdo centrado em temas gerais de interesse para este público-alvo. O curso pode ter
duração de um a dois anos.
Acadêmicos: o mestrado acadêmico (Master’s degree) é um curso com duração, em geral, de um ano, e cuja carga
horária é composta por disciplinas e trabalho de conclusão com elemento de pesquisa (dissertation ou thesis). O
doutorado (PhD degree ou Doctorate) consiste, em geral, em atividades de pesquisa acadêmica, com duração típica
de três anos.

4.2 Admissão
O acesso a cursos de graduação em universidades (universities) e faculdades (colleges) ocorre após os 18 anos de idade

Esta seção faz uso do “Manual da Ilha”, guia com informações gerais e acadêmicas sobre o Reino Unido para estudantes e
pesquisadores brasileiros, elaborado pela Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores no Reino Unido
(ABEP-UK) e disponível em versão integral no sítio <abep.org.uk/manual-da-ilha>.
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para a maior parte dos alunos que completaram A-levels, International Baccalaureate, Scottish Highers ou equivalente
à conclusão do ensino médio no Brasil (ver Nota 12, da Seção 3; p. 14). Os cursos de graduação têm, em geral, duração
de 4 anos na Escócia e 3 anos nos outros países do Reino Unido.
O processo é simples: o primeiro passo é candidatar-se via Universities and Colleges Admissions Service (UCAS), orgão
central gerenciador de candidaturas a instituições universitárias no Reino Unido.
Esse será o portal de comunicação inicial entre o candidato e as universidades que escolheu. Nesse processo, será
considerado histórico escolar completo, além de carta de recomendação e personal statement (redação de caráter
pessoal, em que se listam as razões para escolher determinado curso e universidade). Além disso, vale conferir os
níveis necessários de conhecimentos de língua inglesa, a serem comprovados, em geral, por meio de testes como IELTS
(British Council), ISE (Trinity College London) ou TOEFL (ELT).
Para ingresso em programas de pós-graduação, é necessário ter recebido diploma de bacharelado; não é necessário,
contudo, ter cursado mestrado para ingressar em programa de doutorado.
Em geral, as universidades recebem diretamente as inscrições para programas de pós-graduação e pesquisa.

4.3 Sistema
Existem cerca de 160 universidades e faculdades no Reino Unido autorizadas pelos governos das quatro nações
(Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales) a outorgar diplomas acadêmicos de bacharelado, mestrado ou
doutorado, além de outros tipos. São chamadas de recognised bodies pelo governo do Reino Unido. As organizações
que não outorgam diplomas acadêmicos são chamadas de listed bodies, e dedicam-se à educação profissional ou
técnica/tecnológica. Para mais informações, visite <www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/overview>.
O sistema de notas britânico é baseado em créditos, completados por número determinado de matérias que cada
estudante tem de concluir a cada ano. Os créditos são convertidos em notas por meio de essays (ensaios), provas e/ou
apresentações. Cada universidade tem grade acadêmica própria. Dependendo do curso, você terá de fazer dissertação
no último ano. Certos cursos, como os de línguas estrangeiras modernas, por exemplo, requerem um ano de estudos
no exterior.
Os cursos, dependendo do programa, são divididos em lectures – aulas com a presença de todos os alunos – e seminars
ou tutorials, compostos por grupos pequenos, com o objetivo principal de estimular o debate acadêmico. Na áreas
científicas, os alunos também podem ter aulas práticas em laboratórios. De forma geral, o sistema acadêmico britânico
tende a incentivar e a valorizar a independência dos alunos.
Instituições reconhecidas e registradas pelo governo passam por inspeções regulares e independentes, para garantir a
manutenção dos padrões de qualidade do ensino, das instalações e dos serviços de suporte.

4.4 Financiamento
Taxas: no Reino Unido, não há financiamento público do ensino superior. Cada universidade calcula anuidade respectiva,
cobrada antecipadamente dos estudantes e que, em geral, não pode ser parcelada em pagamentos mensais.
E r sti os: por ora, estudantes portadores de passaporte europeu e residentes na União Europeia têm acesso aos
mesmos valores máximos de taxas escolares e aos empréstimos oferecidos a estudantes britânicos, com exceção dos
auxílios financeiros. Esses empréstimos devem ser saldados depois da formatura, mas somente quando os estudantes
atingirem nível mínimo salarial. O valor das anuidades para estudantes não-europeus ou não-residentes não é regulado
por lei e fica a critério da universidade. Estes pagam, em geral, valores substancialmente mais altos e não costumam
ter acesso a empréstimos.
Bolsas: para bolsas de Mestrado, consulte a Embaixada Britânica no Brasil para informações sobre o programa
Chevening, em áreas e universidades específicas, financiadas com recursos do governo do Reino Unido: <www.
chevening.org/brazil>.
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Para bolsas de doutorado no exterior financiadas com recursos do governo brasileiro, favor consultar páginas da Capes
ou CNPq.
Dependendo da área de estudos e pesquisa, sugere-se também consulta ao Joint Japan World Bank Graduate Scholarship
Program, ao portal <www.jobs.ac.uk> ou ao portal Euraxess, da União Europeia. Em sítio eletrônico, o British Council
também reúne informações sobre cursos e ferramentas de busca por bolsas em universidades britânicas: <www.
educationuk.org/UK>.

ursos dis ncia
Opção para estudos em tempo parcial e com elevado custo-benefício, cursos à distância são regularmente oferecidos
por diversas faculdades e universidades britânicas, incluindo membros do prestigiado Russell Group. Para o controle
de qualidade desta modalidade de cursos, o Reino Unido possui um Open and Distance Learning Quality Council, com
lista de provedores regularmente avaliados. Saiba mais em <www.odlqc.org.uk>.
É possível também experimentar o sistema realizando gratuitamente um Massive Open Online Course (MOOC) antes
de se comprometer a pagar por um programa acadêmico completo. Assim como no ensino à distância no Brasil, o
curso é gratuito e o aluno paga taxa se desejar obter certificado oficial ao concluir o curso com êxito. Várias instituições
britânicas de ensino oferecem MOOCs na plataforma Future Learn; algumas oferecem também bolsas de estudos para
alunos com alto desempenho em MOOCs. Saiba mais em <www.futurelearn.com>.

4.6 Equivalência
A agência oficial que presta serviços de reconhecimento de diplomas e outros certificados de qualificação emitidos
fora do Reino Unido é UK NARIC (“National Recognition Information Centre”). Mais Informações sobre equivalências
de cursos podem ser obtidas por meio do portal <www.naric.org.uk>.

Equivalência Escola - Ensino Superior

IDADE

(para efeitos ilustrativos, sem inferir comparação imediata)

Nível
18
19

Brasil (Grau)

Reino Unido (Grau)

Bacharelado/Licenciatura

Bachelor’s degree:
BA|BSc, etc

ou Cursos Sequenciais

Outros diplomas HND, etc

Graduação

20

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Master’s degree

21
22

Pós-Graduação

Mestrado
PhD

23
24

Doutorado

25
26
27
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ANEXO
FEIRA DE EDUCAÇÃO: ACESSO E OPORTUNIDADES PARA A COMUNIDADE BRASILEIRA

Realização: Consulado-Geral do Brasil em Londres
Copatrocínio: Embaixada do Brasil em Londres
Apoio: Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido – ABRIR
Data: Sábado, 19/11/2016
Local: Embaixada do Brasil em Londres | 14-16 Cockspur Street, SW1Y 5BL

PROGRAMA:

15h-15h10

15h-15h30

Abertura

Sessão 1

- Maria Cecília Barcelos Cavalcante Vieira, chefe do Setor de Ciência,
Tecnologia e Inovação e de Cooperação Educacional da Embaixada
do Brasil em Londres;
- Eduardo Sfoglia, chefe do Setor de Relações com a Comunidade do
Consulado-Geral do Brasil em Londres.

Línguas: aprendizado e aperfeiçoamento da língua inglesa e
português como língua de herança
- Juliana Bertazzo, Setor de Cooperação Educacional da Embaixada do
Brasil (apresentação em nome de Ana Souza, ABRIR);
- Andrea Nunes, membro da comunidade brasileira no Reino Unido.

Educação fundamental e de ensino médio no Reino Unido;
aplicação do ENCCEJA Exterior
15h40-16h

Sessão 2

16h-16h30

Coffe break

16h40-17h

Sessão 3

17h10-17h30

Sessão 4

17h40-17h50

Encerramento

- Lucia Clark, professora no Reino Unido;
- Eduardo Sfoglia, chefe do Setor de Relações com a Comunidade do
Consulado-Geral do Brasil em Londres
- Caroliny Lazzarotti, membro da comunidade brasileira no Reino Unido.
Oportunidade de networking com entidades apoiadoras.

Educação técnica e profissionalizante no Reino Unido: admissão,
sistema, financiamento e cursos à distância
- Lilian Fitzpatrick, gerente internacional do Kensington and Chelsea College;
- Adivalter Sfalsin, membro da comunidade brasileira no Reino Unido.

Educação Superior: admissão, sistema, financiamento e cursos
à distância
- Juliana Bertazzo, Embaixada do Brasil em Londres;
- Armando Martins Brelaz de Castro, candidato a PhD pelo Imperial
College London.
- Maria Cecília Barcelos Cavalcante Vieira, chefe do Setor de C,T&I e de
Cooperação Educacional da Embaixada do Brasil em Londres.
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CANAIS OFICIAIS DE DIVULGAÇÃO:
cglondres.itamaraty.gov.br/pt-br/eventos.xml
www.facebook.com/events/164421664021180
www.facebook.com/education.embassy.brazil.uk

ENTIDADES APOIADORAS:
Associação Brasileira de Iniciativas Educacionais no Reino Unido – ABRIR

www.abrir.org.uk

Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-Graduação e Pesquisadores
no Reino Unido – ABEP-UK

abep.org.uk

B3 - Projetos Sociais

www.B3service.com

Canal Londres

www.canallondres.tv

Casa do Brasil em Londres

casadobrasil.org.uk

Extra Language

www.extra-language.com

Kensington and Chelsea College

www.kcc.ac.uk

King's College London - King's Brazil Institute

www.kcl.ac.uk/sspp/sga/kbi

Notícias em Português

www.noticiasemportugues.co.uk

Steps To Fly

stepstofly.com

Unigran Net Londres

www.unigranet.com.br

Your House London

yourhouselondon.com

EDITORAÇÃO E DIVULGAÇÃO:
- Marcos Vinicius Gadelha Bessa, Embaixada do Brasil em Londres;
- Mayara Ribeiro Uliana, Embaixada do Brasil em Londres.
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