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SOBRE TAKE 
YOUR PLACE 
Como um influenciador chave nas vidas dos seus 
filhos, a orientação que fornecer terá um impacto 
significativo no seu êxito educacional e no seu futuro 
a longo prazo.

Este guia foi elaborado para o ajudar a apoiar o seu 
filho a tomar decisões informadas sobre os seus 
futuros.

Take Your Place (Ocupa o teu Lugar) é um programa 
que se destina a ajudar jovens com 13 a 19 anos de 
idade a analisarem as suas opções de estudo após 
o ensino complementar ou universitário. Estamos 
presentes em Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire e 
Peterborough. Os nossos parceiros incluem todas as 
universidades e centros de formação complementar 
na região de East Anglia. 

O nosso trabalho em escolas e comunidades inclui 
universidades e centros de formação complementar. 
Pode também incluir a participação em workshops 
e sessões numa vasta gama de tópicos para ajudar 
a determinar o que inspira os jovens. 

PARCEIROS DA NEACO:

*Department for Education, Graduate Labour Market 
Statistics 2017 pub 24 April 2017

Os licenciados ganham

£10,000
a mais anualmente do que 

os não licenciados*
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PERCURSOS PARA ESTUDOS 
PÓS-GRADUADOS
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O planeamento de qualquer jornada é sempre 
difícil se não tiver a certeza sobre o seu destino. 
O mesmo se pode dizer ao planear o futuro. O 
planeamento é lógico para os poucos jovens que 
sabem onde querem acabar. Porém, é muito mais 
difícil no caso dos que não sabem.

Pode ser difícil oferecer orientação e aconselhamento 
no que diz respeito à tomada de decisões importates, 
como escolher GCSEs, A-levels, ou decidir se quer fazer 
um curso vocacional com estágio ou uma licenciatura.

As qualificações do ensino superior podem ajudar os 
jovens a construíem carreiras de sucesso e a terem 
empregos estáveis na região de East Anglia e noutras 
regiões. Os diferentes percursos dividem-se por três 
categorias amplas – académica, vocacional e com 
base em trabalho.

O que é o correto para um jovem nem sempre 
é a melhor opção para outro. Para assegurar que 
o seu filho beneficia ao máximo da sua experiência, 
é importante determinar o percurso mais adequado 
para ele - é boa ideia começar a considerar as opções 
com grande antecedência.

As qualificações ao mesmo nível possuem 
graus de dificuldade semelhantes, 
mas variam em termos de conteúdo, 
estilo de aprendizagem e avaliação. 

PERCURSOS ACADÉMICOS 
Os percursos académicos são o caminho mais comum 
para a universidade. A maioria dos estudantes segue 
este percurso através dos A-levels, até obter um curso 
universitário e, por vezes, Masters ou um PHD. 

Os bacharelatos são adequados para estudantes que não 
têm a certeza sobre o seu destino final, os que pretendem 
estudar enquanto trabalham e os que desejam obter mais 
experiência de trabalho enquanto estudam.

PERCURSOS VOCACIONAIS 
Os percursos vocacionais estão concentrados no 
desenvolvimento de competências com base no trabalho 
enquanto estudam. As qualificações vocacionais podem 
oferecer um percurso para um curso superior a tempo 
inteiro tal como os A-levels. Consultar a página 6.

PERCURSOS COM BASE 
NO TRABALHO
Os cursos vocacionais com estágio e as licenciaturas 
com estágio são adequados para os estudantes que 
querem trabalhar enquanto estudam. Estão disponíveis a 
qualquer pessoa com mais de 16 anos de idade e podem 
demorar entre um a quatro anos a concluir. Os caminhos 
dos cursos vocacionais com estágio e das licencturas 
com estágia permitem ao estudantes alcançar uma 
qualificação de um curso superior. Consultar a página 6.

Os graduados podem 
candidatar-se a trabalhos 
de alto nível e podem 
avançar na sua carreira de 
eleição. Cada vez mais, 
as entidades patronais 
pedem que os candidatos 
tenham formação de nível 
universitário.

TRAÇAR UM  

PLANO DE ESTUDO 

Poderá obter mais informações 
em takeyourplace.ac.uk/
parents-choosing-a-pathway

PERCURSO 
ACADÉMICO

PERCURSO 
VOCACIONAL PERCURSO 

COM BASE NO 
TRABALHO

BTEC Level 4
NVQ Level 4
HNC e HND

NVQ Level 4

NVQ Level 5

Higher 
Apprenticeship

Degree  
Apprenticeship

Foundation  
Degree

Bachelor’s 
Degree

Masters Degree 
ou Doctorate

A Level

GCSE

BTEC Level 3
NVQ Level 3

BTEC Level 2
NVQ Level 2

ANO 
12-13

ANO 
9-11
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As disciplinas são oferecidas 
com percurso vocacionais 
e com base em trabalho

• Imprensa e edição/publicação

• Direito

• Contabilidade

• Aeroespacial

• Banca 

• Recrutamento

• Engenharia de alto desempenho

• Ciências da vida 

• Cibersegurança

• Serviços de ambulância

• Aviação

• Quantidade e avaliação topográfica

• Engenharia civil

• Recursos humanos

• Gestão

• Engenharia nuclear

• Engenharia de transmissão exterior

• Enfermagem veterinária

• Produção musical

• Design de jogos

• Gestão e Administração

E muito mais...

PERCURSOS 
VOCACIONAIS

As qualificações vocacionais 
oferecem programas de 
aprendizagem práticos relacionados 
com empregos específicos ou setores 
de emprego específicos. 

São concebidos para ajudar os jovens 
a obter as competências de que 
precisam para iniciar um trabalho, 
progredir na carreira ou avançar para 
níveis superiores de educação.

Explicação das qualificações 

BTEC

• Vasta seleção oferecida em estabeleci-
mentos de ensino superior e através 
de cursos vocacionais com estágios

• Permite obter pontos UCAS para uso 
no ensino superior 

Higher National Certificate (HNC)

• Demora um ano a concluir

• Equivalente a um curso de licenciatura 
de um ano

• Confere um Diploma

Higher National Diploma (HND)

• Demora dois anos a concluir (ou um com 
um Higher National Certificate)

• Aproximadamente equivalente ao 
segundo ano do curso de licenciatura

• Estilo de aprendizagem com base no 
local de trabalho

• Um caminho para a universidade (pode 
constituir os primeiros dois anos de uma 
licenciatura)

National Vocational Qualification (NVQ)

• Testa as competências no local de trabalho

• Os estudantes completam a formação 
e são então avaliados relativamente a 
tarefas relacionadas com o trabalho:

 •   Avaliação do portfólio – elaboração 
de provas do percurso realizado no 
trabalho.

 •   Observação – um avaliador 
observa e determina que tarefas 
necessárias podem ser realizadas.

• Os níveis baseiam-se nas normas 
nacionais relativas ao trabalho e cada 
unidade é certificada à medida que as 
normas são cumpridas.

• Não tem de ser concluído num montante 
de tempo específico

Sugestões Detalhadas | Um guia sobre o ensino superior para pais e responsáveis | 76 | Sugestões Detalhadas | Um guia sobre o ensino superior para pais e responsáveis

Os estudantes obtêm valiosas 
competências transferíveis 
que as entidades patronais 
pretendem ter no local de 
trabalho como a resolução 
de problemas, trabalho 
de equipa, iniciativa 
e comunicação.

49%
O número de jovens que 
obtêm uma qualificação 

do ensino superior*

*Department for Education - Participation Rates in Higher Education: Academic Years 2006/2007-2015/2016
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PERCURSOS COM BASE 
NO TRABALHO
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"Um curso de licenciatura com estágio funcionou 
bem para o Kevin. Ele sempre quis ir para 
enfermagem e o curso selecionado forneceu-
lhe formação prática no local de trabalho com 
ensino com base na sala de aulas. Ele pode 
aprender enquanto estava a estudar."

George – Pai

A Jaguar Land Rover trabalha 
com as universidades locais 
para oferecer cursos de 
licenciatura com estágios.

Trabalhar e estudar Os cursos 
vocacionais com estágio e cursos de 
licenciatura com estágio combinam o 
trabalho com o estudo ao nível superior. 
O estagiário obtém experiência prática 
e qualificações e simultaneamente 
recebem um salário. E isto sem propinas 
universitárias – estas são co-financiadas 
pelo Governo e a entidade patronal. 

Os cursos de licenciatura com estágio são 
um novo tipo de programa. Os estudantes 
podem alcançar um bacharelato, uma 
licenciatura ou um mestrado como parte 
do seu estágio e graduarem-se.

Existem inúmeros estágios diferentes 
disponíveis numa vasta gama de 
indústrias e para uma ampla variedade 
de cargos. 

Explicação das qualificações 

Cursos vocacionais com estágio e cursos 
de licenciatura com estágio

• Combinam trabalho com estudo – os 
estagiários são contratados e recebem 
um salário

• Envolvem o estudo a tempo parcial 
num centro de formação vocacional, 
universidade ou um centro de formação

• Pode incluir qualificações com base no 
trabalho, académicas ou combinadas 
ou qualificações profissionais relevantes 
para a indústria

• Obtenha um bacharelato, licenciatura 
ou mestrado através de um curso de 
licenciatura com estágio

• Sem propinas universitárias – os custos 
da formação são co-financiadas pelo 
Governo e a entidade patronal

• Ganhar um salário e obter uma 
experiência – os estagiários dos cursos 
vocacionais com estágio e cursos de 
licenciatura com estágio recebem 
um salário através de um contrato de 
emprego e têm direito a férias

*Department for Business, Innovation and Skills.

90% 
dos estagiários permanecem 

empregados após a 
conclusão do seu estágio*

71% 
com a mesma entidade 

patronal

Estágios  
Os cursos vocacionais com estágio 
e cursos de licenciatura com 
estágio combinam o trabalho 
têm três elementos: 

A ENTIDADE  
PATRONAL

(a empresa que ajuda 
a colocar a teoria 

em prática no local 
de trabalho) 

O ESTAGIÁRIO

(a organização 
que ensina a 

teoria de base  
 do emprego)

O FORNECEDOR 
DA FORMAÇÃO

Para obter informações sobre os 
cursos vocacionais com estágio e 
cursos de licenciatura com estágio, 
visite university.which.co.uk

Para obter oportunidades atuais, 
visite gov.uk

"Um estágio é uma maneira 
fantástica para os jovens 
aprenderem no local de trabalho, 
receberem uma formação 
financiada na totalidade 
(e tempo de estudo pago) e 
obterem qualificações relativas 
ao estágio reconhecidas na 
indústria. Estamos à procura de 
indivíduos altamente motivados 
com uma verdadeira paixão pela 
área bem como as qualificações 
académicas mínimas para 
aceder ao estágio de Level 4. 
Os estagiários começam com 
a mesma tabela salarial que o 
pessoal existente e fazem parte 
do nosso pessoal permanente 
desde o primeiro dia."

Neil Baxter 
Gestor da Força de Trabalho Estratégica, 
Aviva
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NORFOLK

Anglia 
Ruskin 
University
Cambridge

Easton 
& Otley 
College
Easton

College of West 
Anglia
Cambridge

College of  
West Anglia
King’s Lynn

West Suffolk 
College
 Bury St Edmunds 

Cambridge 
Regional 
College
Cambridge

University 
of Cambridge
Cambridge

Anglia 
Ruskin 
University
Peterborough

University 
of Suffolk
Ipswich

Suffolk New 
College
Ipswich

Easton & 
Otley College
Otley

City College 
Norwich
Norwich

Norwich 
University 
of the Arts
Norwich

East Coast 
College
Lowestoft

East Coast 
College
Great Yarmouth

SUFFOLK

CAMBRIDGESHIRE 
E PETERBOROUGH

Peterborough 
Regional 
College
Peterborough

University Centre 
Peterborough
Peterborough

University 
of East Anglia
Norwich

ESCOLHER UMA UNIVERSIDADE OU 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR 

Não é fácil escolher o sítio certo onde estudar –  
eis alguns fatores a considerar:

O curso

Os cursos podem variar amplamente – analise as 
descrições fornecidas nos folhetos disponíveis 
nos Web sites; o seu filho poderá então começar 
a aperfeiçoar as suas escolhas. 

Analise os requisitos de admissão – o seu filho 
cumpre os requisitos essenciais (como pontos 
UCAS mínimos ou notas mínimas em disciplinas 
específicas).

Analise outras possibilidades disponíveis – 
oportunidades para estudar no estrangeiro ou 
fortes ligações à indústria futura pretendida.

A localização 

Outra maneira de limitar as opções é determinar 
onde é que o seu filho pretende morar.

• A que distância de casa?

• Universidade com base num campus 
universitário ou numa cidade?

• Custo das deslocações?

Reputação 

A reputação de uma universidade ou 
estabelecimento de ensino superior varia de 
acordo com a disciplina. O objetivo é localizar 
uma universidade ou um estabeleciments de 
ensino superior que disponibiliza um curso de 
que o seu filho gosta, com um corpo de docentes 
que inspirem.

Lista de classificações das universidades – 
timeshighereducation.com

Classificações dos estudantes – 
thestudentsurvey.com

Empregabilidade

Durante o percurso de ensino do seu filho é uma 
boa ideia que ele comecem a desenvolver a sua 
experiência de trabalho para ajudar a diferenciá-
los dos demais graduados. 

A universidade possui boas ligações à indústria 
incorporadas no curso? 

Analise o departamento vocacional e veja 
que orientação e aconselhamento são 
disponibilizados – ajudam a obter estágios? 

Encontrar a sua paixão

Com uma oferta de milhares de cursos de ensino 
superior, existe algo para todos. O seu filho terá a 
oportunidade de estudar uma disciplina de que 
gosta – ensinado por peritos – com resultados 
fantásticos.

 

"Apoie as decisões do seu filho e 
encoraje-o a fazer perguntas e descobrir 
o máximo possível sobre o seu curso/
instituição selecionado para que possa 
tomar uma decisão informada" 

Holly Bowden 
Gestor de Admissões,  
University of Suffolk
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Na região de East Anglia existem cinco 
universidades e oito estabelecimentos de ensino 
superior adicionais. O seu filho pode optar por 
escolher uma opção local em vez de se mudar para 
uma instituição de ensino muito longe de casa. 

Folhetos de emprego: 

87% 
dos graduados são contratados 

 vs. 70% dos não graduados
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JORNADAS ABERTAS

"Estivemos presentes em sete 
jornadas abertas dentro 
dos limites geográficos 
que estabelecemos. Esta 
foi uma parte essencial do 
processo. Quando visitamos a 
universidade que ela acabou 
por frequentar, ela soube 
imediatamente – 'Gosto 
mesmo deste sítio, é onde 
quero viver'. As universidades 
envolvem também o tornar-se 
adulto, abrir as suas asas e isto 
começa nas jornas abertas"

John – Pai

"A equipa da Norwich University of the 
Arts (NUA) trabalha em estreita colaboração 
com as indústrias criativas para preparar 
estudantes para o emprego. A equipa 
desenvolveu novas iniciativas para aoiar 
a transição para o trabalho. Isto inclui o 
NUA Profile, um sistema gamificado para 
desenvolvimento de competências de 
emprego. 

Existe também um novo regime designado 
por Creative Internship Scheme. Isto 
permite a empresas criativas de pequena 
dimensão contratar graduados, que são 
apoiados pela Universidade durante as 
12 semanas do tregime."

Sarah Steed  
Diretor de Inovação e Envolvimento 
da Norwich University of the Arts
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As Jornadas Abertas são uma maneira verdadeiramente útil de 
experienciar as universidades e estabelecimentos de ensino superior 
em primeira mão. Espere obter mais informações detalhadas sobre os 
cursos, as instalações e a universidade ou o estabelecimento de ensino 
superior como um todo.

Nos eventos estarão presentes estudantes atuais 
e pessoal para responder a quaisquer dúvidas 
e o ajudar a si e ao seu filho a ter uma ideia do 
lugar. Use o tempo para explorar a área adjacente 
– vê o seu filho a viver em tal sítio? O seu filho 
seria feliz em tal sítio?

Serão dadas inúmeras palestras ao longo 
do dia, como apresentações de cursos e 
áreas temáticas. O seu filho pode obter mais 
informações sobre o estudo da sua disciplina 
selecionada ou ser inspirado por algo novo!

As palestras sobre o alojamento dos estudantes 
e o financiamento para estudantes podem-no 
ajudar a começar a ver como tudo funciona. A 
maioria das jornadas abertas disponibilizam uma 
visita completa ao campus universitário, guiada 
pelos estudantes que melhor o conhecem.

As Jornas Abertas terão frequentemente uma 
Feira de Informação dos Estudantes onde poderá 
falar com representantes dos diferentes serviços 
de apoio, como Bem-Estar, Admissões, Desporto, 
Associação de Estudantes, etc.

Se não conseguir estar presente na data das 
Jornadas Abertas, muitas universidades ou 
centros de ensino completar disponibilizam uma 
visita numa data adequada às suas necessidades. 
Muitas têm igualmente visitas virtuais para ver 
o aspeto do campus universitário e instalações. 

Para obter informações relativas 
às datas e visitas virtuais, visite 
takeyourplace.ac.uk/open-days

Em colaboração com o seu filho, 
use estes pontos para tomar notas 
e comparar escolhas de universidade:

Lista de verificação para escolher uma 
universidade

A. Curso e seleção de disciplina

B. Requisitos de admissão

C. Distância do lar

D. Universidade com base na cidade 
ou campus universitário

E. Reputação/classificação

F. Instalações (por ex., alojamento)

G. Bolsas de estudo e subsídios

Anote as dúvidas que pretende 
esclarecer antes das Jornadas Abertas. 
Coisas como: 

1. Que carreiras foram escolhidas pelos 
recém-graduados?

2. Quantos estudantes frequentam o curso?

3. Quanto tempo é que os estudantes passam 
nas aulas?

4. Existem oportunidades de estudar 
no estrangeiro? 

5. Que desportos e associações 
são disponibilizadas? 

6. Que apoio está disponível para os estudantes? 

Os estudantes podem pesquisar as escolhas 
do curso e requisitos de admissão através 
do UCAS search.ucas.com
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"A maioria dos cursos de licenciatura 
criativos exigem a realização de uma 
entrevista e apresentem um portfólio. 
O portfólio é uma maneira de apresentar 
o seu trabalho e os seus interesses 
e constitui um motivo de conversa 
da entrevista. Pode ser uma cópia 
em suporte físico ou suporte digital; 
por exemplo, se o seu filho estiver 
interessado em design de jogos e 
tiver designs de jogos que pretende 
apresentar.

Cada universidade terá informações 
no seu Web site a indicar quando serão 
realizadas as entrevistas."

Lynne Simpkin,  
Gestor de Recrutamento e Divulgação 
Norwich University of the Arts 

CANDIDATURA  
À UNIVERSIDADE
Todos os estudantes submetem as 
suas candidaturas à universidade 
ou estabelecimento de ensino 
superior através de um sistema 
online designado UCAS.

Como pais/responsáveis não têm de 
fornecer nada ao UCAS como parte da 
candidatura. Porém, o UCAS fornece 
inúmeras informações úteis para os pais 
e responsáveis, incluindo um boletim 
informativo e uma revista. 

Os estudantes podem escolher até cinco 
cursos para a maioria das disciplinas. Estes 
cursos podem ser administrados em até 
cinco universidades diferentes ou na 
mesma universidade num curso diferente. 

Quando o seu filho prime o botão 'Send' 
(Enviar) da sua candidatura, a mesma é 
primeiro enviada para a sua escola ou 
estabelecimento de ensino superior, e não 
diretamente para o UCAS. Existem várias 
secções a preencher pela escola, como 
as referências, pelo que é importante não 
deixar as candidaturas para a última hora. 

O que é incluído na candidatura?

1. Registe-se para se 'Apply' (Candidatar)

2. Informações pessoais

3. Informações adicionais – sobre o contexto 
do seu filho

4. Financiamento para estudantes – uma 
descrição geral, o seu filho irá candidatar-
se a financiamento para estudantes através 
da instituição 'Student Loans Company', 
slc.co.uk 

5. Escolhas do curso – instituição e curso 

6. Historial de educação – qualificações desde 
o ensino secundário

7. Historial de emprego – relativo a empregos 
pagos

8. Declaração pessoal – a descrição do seu 
filho das suas ambições, competências 
e experiência

9. Referência – uma recomendação escrita de 
um professor, conselheiro ou profissional. 
No que diz respeito a candidaturas à 
universidade ou estabelecimento de ensino 
superior, esta secção não surgirá em 'Apply' 
(Candidatar-se) porque será organizado pela 
escola do seu filho. 

"Como progenitor não pode ser 
listado como um 'nome nomeado' na 
candidatura do UCAS (a universidade 
pode contactar este indivíduo sobre a 
candidatura), mas de uma maneira geral 
as universidade preferem contactar 
diretamente o candidato." 

Holly Bowden, 
Gestor de Admissões 
University of Suffolk
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Declarações pessoais

Uma declaração pessoal é a possibilidade que o seu filho tem 
de mostrar a pessoa que é à universidade ou estabelecimento 
de ensino superior e escrever no seu próprio estilo. É a parte 
mais morosa da candidatura e a escola pode ajudar com isto. 

As declarações pessoais são constituídas por cerca 
de 500 palavras ou uma página. 

Dicas para escrever uma 
declaração pessoal:

  Foco no estudante e na disciplina 

  O que o torna interessantes e faz 
com que se destaque de uma 
maneira positiva?

  Porquê é que selecionou esta 
disciplina? O que é que o interessa? 
Encoraje-o a mostrar o seu 
conhecimento e paixão pela disciplina. 

  Liste a experiência de trabalho 
ou outras atividades e como isto 
é relevante para a disciplina.

  A sua experiência de vida. Que coisas 
interessantes fizeram e porque é que 
isso os torna a pessoa certa para 
o curso.

  Em que clubes e atividades estão 
envolvidos? 

  Como gostariam de contribuir para 
a vida universitária?

  Os estudantes enviam a mesma 
declaração pessoal para as cinco 
escolhas – é essencial não mencionar 
os nomes de nenhuma das 
universidades. 

Os estudantes candidatam-se à universidade 
ou estabelecimento de ensino superior 
através de ucas.com/students

Encontre informações úteis para pais e 
responsáveis em UCAS.com/parents
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PERCURSO TEMPORAL 
DO UCAS 

Sugestões Detalhadas | Um guia sobre o ensino superior para pais e responsáveis | 1716 | Sugestões Detalhadas | Um guia sobre o ensino superior para pais e responsáveis

Junho–Setembro

Os estudantes do 12º 
ano decidem o que 
querem estudar e que 
instituição desejam 
frequentar. O seu filho 
deve registar-se no 
UCAS.com no final 
do 12º ano. 

O verão é uma 
excelente altura para 
ir a Jornadas Abertas. 
Continuam até ao 13º 
ano mas certifique-se 
de que tem tempo 
suficiente para ir às 
Jornadas Abertas nas 
quais o seu filho está 
interessado antes de 
fazer as escolhas finais. 

Setembro–Dezembro

As escolas 
estabelecem um 
prazo interno para 
todas as informações 
do UCAS, escolhas e 
declarações pessoais 
a serem apresentadas 
para os estudantes do 
13º ano.

15 de outubro

O prazo das 
candidaturas para 
qualquer curso nas 
universidades de 
Oxford e Cambridge, 
ou para a maioria dos 
cursos de medicina, 
medicina veterinária/
ciências e medicina 
dentária.

15 de janeiro

O prazo para a 
maioria dos cursos 
universitária no UCAS. 
As escolas precisam 
de tepo para analisar 
as candidaturas e cartas 
de referência – verifique 
o prazo interno. 
As candidaturas 
efetuadas após 
esta data só serão 
consideradas depois 
do processamento 
das candidaturas que 
cumpriram o prazo, e 
alguns cursos podem 
fechar no prazo.

Janeiro–Fevereiro

As ofertas podem 
chegar a partir do 
momento em que 
é recebida uma 
candidatura. Os 
estudantes devem 
selecionar as duas 
últimas escolhas depois 
de todas as respostas 
terem sido recebidas – 
a primeira escolha 
e a segunda escolha.

Quaisquer outras 
ofertas são inválidas 
depois de estas 
seleções serem 
efetuadas.

25 de fevereiro, 
o UCAS Extra abre. 
Visite UCAS.com.

Fevereiro–Junho 

As candidaturas 
relativas ao 
Financiamento para os 
Estudantes podem ser 
efetuadas a partir de 
fevereiro e existe um 
prazo de 'garantia de 
fianciamento' do final 
de maio. Se falhar o 
prazo, o apoio financeiro 
pode não estiver 
disponível na data de 
início. Submeta a sua 
candidatura online para 
o programa Student 
Finance England em 
gov.uk.

Os estudantes devem 
candidatar-se para 
alojamento de acordo 
com a sua escolha 
firme. 

Julho

Os resultados BTEC 
são publicados.

As vagas de 
compensação serão 
listadas em UCAS.
com e são atualizadas 
regularmente pelas 
universidades e 
estabelecimentos 
de ensino superior. 
Senão encontrar 
imediatamente o 
curso que procura, 
tente novamente mais 
tarde. As vagas estão 
disponíveis de julho 
a setembro.

Julho/Agosto

Dia dos Resultados 
– os resultados são 
publicados através 
da escola e os 
resultados das ofertas 
são efetuados no 
caminho do UCAS. 
Os estudantes 
que cumprirem os 
resultados esperados 
devem confirmar a 
sua escolha. Os que 
não cumprirem tais 
resultados, podem 
ainda assim receber 
uma oferta ou passar 
para as vagas.

Setembro/Outubro

Os cursos começam 
no final de setembro 
ou início de outubro. 
Boa sorte!

15 DE  
JANEIRO A*

15 DE  
OUTUBRO

UCAS.COM
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BEM-ESTAR 

"Exercício 
físico"

"Rir-se"

Os últimos anos da educação do seu 
filho podem estar repletos de decisões 
difíceis e tempos de stress, que podem 
ser barreiras para a auto-estima, 
depressão e resistência. Na região de 
East Anglia, temos trabalhado com 
a associação de caridade com foco 
na saúde mental, Cambridgeshire, 
Peterborough and South Lincolnshire 
(CPSL) Mind, e o seu programa Stress 
LESS, aprendendo como 'Tirar uma 
folga; sentir-se melhor'. 
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Maneiras simples de participar 
no programa Stress LESS

Opte pelos passos do 

programa Stress LESS

#Take5challenge

"Respirar"

Ter as notas! Stress LESS Existem vários métodos que você 
e o seu filho podem utilizar para ajudar à gestão do stress.

Maneiras simples de participar 

no programa Stress LESS

Gestão do tempo 
Encoraje o seu filho a planear o seu tempo 
para que se sinta em controlo. Certifique-se 
de que ele tem tempo suficiente para os 
seus passatempos e estar com os amigos.

Dormir 
Certifique-se de que você e o seu filho 
estão a dormir o suficiente.

Exercício físico 

Uma pequena quantidade de exercício 
físico – até mesmo dez minutos a caminhar 
ou andar de bicicleta – pode ajudar

Rir-se 
Certifique-se de que o seu filho está 
feliz. O riso consegue afastar o stress.

Respirar
Tirar cinco minutos para 
simplesmente respirar pode reduzir 
consideravelmente o stress.

"Alguns estudantes habituam-se 
rapidamente e adaptam-se a um novo estilo 
de vida. Outros podem ter dificuldades, 
em particular no início, em estar longe 
dos amigos e da família. Podem estar 
preocupados com o curso, fazer amizades, 
frequentemente com o facto de estarem 
totalmente independentes pela primeira vez. 

Todas as universidades e estabelecimentos 
de ensino superior oferecem um espaço 
gratuito e confidenciais para os estudantes. 
Os pais e responsáveis que estejam 
preocupados podem contactar o serviço 
de aconselhamento e bem-estar das 
universidades e partilhar quaisquer 
preocupações que possam ter relativamente 
à saúde emocional ou mental do seu filho."

Suzanne Drieu, 
Vice-Presidente, Aconselhamento 
e Bem-Estar, Anglia Ruskin University

Com quem 
podem falar?

StressLESSTake5

StressLESScampaign

cpslmind.org.uk/what-we-do/

campaigns/stress-LESS

Cinco pequenas mudanças;

Durante cinco semanas;

Sinta-se melhor

Se achar que o seu filho está a sentir 
o peso da pressão e a ter dificuldades 
em gerir o stress, fale com ele! Tente 
compreender a sua posição. Se achar 
que o seu filho poderia beneficiar de falar 
com alguém, os serviços locais oferecem 
apoio confidencial gratuito a jovens.

YMCA 
(Cambridgeshire & Peterborough) 
T: 01733 373175 
www.theymca.org.uk

Centre 33 
T: 01223 316488 
www.centre33.org.uk

O Web site www.youngminds.org.
uk tem igualmente disponível muitas 
informações úteis

"Sabemos que 75% das doenças mentais 
começam antes do 18º aniversário de 
uma criança, realçando a necessidade 
de prevenção e intervenção precoces. 

Podem ser tomados passos simples para 
dar aos jovens uma consciência de como 
permanecer mentalmente sãos bem como 
as ferramentas para o fazer. A associação 
CPSL Mind desenvolveu os recursos do 
programa Stress LESS para apoiar os pais, 
responsáveis, amigos, familiares, escolas, 
estabelecimentos de ensino superior 
e universidades no que diz respeito 
ao fornecimento destas informações 
ao estudantes."

Rob Earl,  
Chefe de Campanhas e Comunicações, 
Cambridgeshire, Peterborough and South 
Lincolnshire (CPSL) Mind

"Dormir" "Gestão 

do tempo"
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FINANCIAMENTO PARA 
ESTUDANTES 

Empréstimo para propinas

No caso do estudantes do Reino Unido, um 
empréstimo para propinas cobre o custo total das 
propinas e o montante é enviado diretamente para a 
universidade, pelo que o seu filho unca terá acesso 
ao dinheiro. As universidades e estabelecimentos 
de ensino superior podem cobrar a um estudante 
a tempo inteiro um montante de até £9,250 por ano 
para os cursos que começam em 2018.

Empréstimo para manutenção

Os estudantes podem candidatar-se para 
receber um empréstimo para manutenção para 
os ajudar com as despesas de subsistência, como 
alojamento, alimentação, transportes, saídas, 
etc. O montante que o seu filho pode solicitar 
no empréstimo depende do local onde estuda 
e do rendimento do agregado familiar.

Isto significa que os jovens de famílias com um 
rendimento mais reduzido recebem mais apoio 
financeiro. 

O serviço Student Finance indicará ao seu filho o 
montante do empréstimo que podem solicitar após 
a conclusão da sua candidatura. Isto é calculado 
com base no rendimento do agregado familiar e o 
montante que cada estudante receberá é diferente. 

Esta tabela fornece uma ideia 
do montante que um estudante 
que viva longe de casa, fora 
de Londres, deve receber e do 
montante que o Governo espera 
que os pais e responsáveis 
contribuam.

Onde está a viver 
e a estudar?

Empréstimo para 
manuteção máximo 
para o ano letivo 
de 2018/19

A viver em casa £7324

A viver longe de casa, 
fora de Londres

£8700

A viver longe de 
casa, em Londres

£11,354

Uma família com 
um rendimento 
de agregado 
familiar de…

Receberá um 
empréstimo para 
estudantes de…

A contribuição 
prevista 
dos pais/
responsáveis é…

£25,000 ou menos £8700 £0

£30,000 £8076 £624

£35,000 £7452 £1248

£40,000 £6828 £1872

£45,000 £6204 £2496

£50,000 £5579 £3121

£55,000 £4955 £3745

£60,000 £4331 £4369

£62,187 £4054 £4646

Os pais do Harvey pagam £624 por ano 
para ajudar o Harvey com as despesas 
de subsistência (incluindo alimentos, 
transportes, eventos sociais, artigos 
domésticos, vestuário, livros).

O alojamento da universidade do 
Harvey custa £145* por semana 
durante as 38* semanas do semestre 
da universidade. Isto inclui contas, 
como eletricidade, gás e seguro do 
conteúdo (contra roubo e danos).* 

*O montante do alojamento, o que está 
incluído e duração do semestre varia 
dependendo da universidade

Ferramenta útil de elaboração de um 
orçamento: 

studentcalculator.org 
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Para obter mais informações, 
visite takeyourplace.ac.uk/
parents-finances

O rendimento total 
do Harvey é de £8700

A renda do Harvey por 
ano de universidade

As despesas de 
subsistência do Harvey

As despesas de subsistência 
do Harvey são de £83.95 
por semana durante as 38 
semanas do semestre da 
universidade (£3190/38).

As saídas totais do Harvey 

£5510

£3190

£8700

O Harvey está 
prestes a começar 
o seu primeiro ano 
na universidade

Tem um empréstimo para propinas para pagar 
a sua educação num montante de até £9250 por 
cada ano que frequentar a universidade. Com 
base no rendimento do agregado familiar dos 
seus pais de £30,000 e a viver longe de casa, fora 
de Londres. 

Tem um empréstimo para manutenção 
de £8076 por ano. 

Certifique-se de que informa 
o serviço Student Finance 
se você, ou o seu parceiro, 
têm filhos financeiramente 
dependentes visto que isso 
pode alterar os cálculos 
relativos ao rendimento do 
seu agregado familiar.
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O financiamento da universidade é, sem sombra de dúvida, a maior 
preocupação para muitos pais e responsáveis. Simplesmente, o seu filho 
pode receber dinheiro para cobrir as propinas e despesas de subsistência.

Em Inglaterra, os empréstimos aos estudantes são fornecidos pela 
instituição Student Finance England. Gov.uk/student-finance
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FINANCIAMENTO PARA 
ESTUDANTES 
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'Se o seu filho precisar de ajuda 
adicional, não permita que isso o detenha. 
As universidades e estabelecimentos de 
ensino superior adicionais têm apoio para 
estudantes com deficiências; pense naquilo 
que precisa e solicite aconselhamento.'

Disability Resource Centre,  
University of Cambridge

Apoio adicional

Para além dos empréstimos para estudantes, 
o seu filho pode ser capaz de solicitar ajuda 
financeira adicional através de uma bolsa ou 
subsídio, uma dispensa de propinas ou fundos 
especiais para carência. Estes apoios são 
atribuídos com base no mérito e alguns baseiam-
se no rendimento do agregado familiar. 

Também se encontra disponível apoio adicional 
para jovens com deficiências e se estiver a 
estudo um tipo de curso específico (por ex., 
medicina e medicina dentária). O seu filho 
deve-se candidatar à sua universidade ou 
estabelecimento de ensino superior preferido 
visto que isso pode ser um fator na escolha 
do local para onde o seu filho vai.

O subsídio para estudantes com deficiências, Disabled Students' 
Allowance, é um subsídio que se destina a cobrir custos 
adicionais incorridos pelo estudante na sequência da sua 
deficiência. Para se candidatarem a este subsídio, os estudantes 
precisam de completar um formulário de candidatura disponível 
em gov.uk/disabled-students-allowances-dsas

Disabled Students' Allowance 

A Haseena trabalha como designer há 
dois anos, com um salário de £30,000. 
Ela paga £37 por mês de reembolsos 
do empréstimo para estudantes. Os 
reembolsos pagam os empréstimos 
para empréstimos e manutenção. 
A entidade patronal da Haseena deduz 
os reembolsos diretamente do seu salário.

A Judy estudou num estabelecimento de ensino superior local 
e iniciou um emprego de graduado como contabilista. Tem 
um salário de £22,500. Paga £0 para o seu empréstimo para 
propinas e manutenção.

"Sabemos que o custo da universidade 
pode ser desgastante mas é importante 
que o seu filho não precise de pagar 
nada antecipadamente e os seus 
reembolsos do empréstimo estejam 
ligados ao montante do seu salário após 
a licenciatura em vez de ao montante da 
sua dívida. Nunca terão de reembolsar 
mais do que consigam pagar."

Stefanie Copsey,  
Gestor de Divulgação, 
University of East Anglia 

Reembolso

O seu filho só terá de começar 
a pagar os seus empréstimos 
quando ganhar mais de £25,000 
(de abril de 2018), 

• Efetuarão um reembolso de 9% do seu 
rendimento acima de £25,000. 

• O reembolso é deduzido automaticamente 
do salário, tal como os impostos, pelo 
que ele não terá de preocupar com falhar 
quaisquer pagamentos.

• Os pagamentos não serão deduzidos se 
o seu rendimento descer para menos de 
£25,000.

• Qualquer dívida restante é anulada passados 
30 anos. 

Pesquise a candidate-se a 
bolsas no Reino Unido em 
thescholarshiphub.org.uk  
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OPORTUNIDADES 
À SUA PORTA 

Reduzir a dívida dos estudantes

Para alguns jovens e os seus pais, a preocupação 
com os custos aliados à saída do lar e mudança 
para longe pode terminar as suas aspirações de 
frequentar a universidade ou estabelecimento de 
ensino superior. 

Ter o seu filho a viver em casa enquanto estuda 
é uma maneira óbvia de poupar dinheiro. O custo 
do alojamento é, em média, de cerca de £4000 
por ano. As poupanças começam a crescer 
quando são contabilizadas poupanças em 
alimentos, lavandaria, contas como TV e Internet.

Crescimento do estudante que se desloca 
diariamente

Muitas universidades e estabelecimentos de 
ensino superior estruturam os seus horários em 
dois ou três dias completos, para facilitar a vida 
dos estudantes que se deslocam diariamente. 
Estas alterações são mais convenientes para os 
estudantes com compromissos familiares ou 
trabalho em tempo parcial e facilita igualmente 
a gestão do tempo de estudo. 

Estabelecimento de contactos locais 
em termo de carreira

Estudar próximo de casa pode dar aos 
estudantes a oportunidade de estabelecer 
contactos com os negócios locais. Isto dá ao seu 
filho uma excelente base para oportunidades 
de carreira futuras. 

Muitas universidades e estabelecimentos 
de ensino superior têm contactos com a 
comunidade empresarial local que pretende 
contratar graduados com conhecimento da área 
local. Estas podem ser disposições formais de 
trabalho – algumas com salário e outras numa 
base de voluntariado – que podem abrir a porta 
para um emprego a tempo inteiro. 

A possibilidade do seu filho ir viver para longe 
da familiaridade e conforto do lar para ir 
estudar pode ser assustadora. Sair de casa não 
é a escolha ideal para todos e existem inúmeros 
benefícios aliados a estudar localmente.

OPÇÕES DE 
ALOJAMENTO

Alojamento na universidade 

A maioria das universidade tem alojamento para 
os estudantes do primeiro ano. O alojamento 
é gerido pela universidade e oferece um bom 
elemento de transição da vida em casa para a 
vida independente, dando aos estudantes as 
competências para efetuar a transição para 
alojamento privado nos últimos anos do curso.

As contas de serviços são frequentemente 
incluídas na renda – pergunte à universidade. As 
chaves dos quartos são únicas; um estudante só 
conseguirá abrir a porta do seu quarto individual.

Residências de estudantes privadas 

Um complexo habitacional construído para 
estudantes. A configuração é semelhante à das 
residências universitárias, mas é propriedade 
de uma empresa privada. Considere que contas 
são incçuídas, que instalações é que estão 
disponíveis no local e a sua distância do campus 
universitário. 

Alojamento privado 

Aluguer local com outros estudantes. Verifique 
que contas estão incluídas (incluindo um 
depósito) e a distância que têm de percorrer para 
chegar às aulas. 

Viver em casa 

Viver em casa pode ser uma boa opção para 
alguns estudantes – desde que os pais queiram 
que eles fiquem! Eles podem ter de fazer um 
maior esforço para sair e conviver com outros 
estudantes, mas poupam dinheiro e evitam a 
confusão da mudança. A deslocação diária pode 
originar uma experiência universitária muito 
diferente – considere o que é melhor para o seu 
filho.

Se o seu filho viver longe 
de casa enquanto está a 
estudar, vai desenvolver 
valiosas competências de 
vida como cozinhar sozinho, 
limpeza, lavar a roupa 
e gerir as suas finanças.
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"Se o seu filho estiver apreensivo com 
a mudança, a deslocação diária para 
a universidade ou estabelecimento de 
ensino superior pode ser uma excelente 
opção. O seu filho terá o apoio da família 
e amigos e desfrute dos benefícios 
de viver em casa."

Kevin – Pai
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Adjustment (Ajuste) Disponível para qualquer 
pessoa que exceda os requisitos de classificação 
da sua oferta firme. O seu filho pode conseguir 
trocar a sua atual posição na universidade por 
uma posição noutra universidade.

Estágio Os estudantes aprendem no local de 
trabalho e obtêm uma qualificação reconhecida 
de local de trabalho. O foco encontra-se sobre 
competências específicas relacionadas com 
o trabalho. 

Clearing (Apuramento de vagas) Uma maneira 
de fazer corresponder universidade com locais 
para os estudantes. O programa UCAS Clearing 
é uma segunda possibilidade de obter uma 
vaga se o seu filho não receber uma oferta 
de nenhuma das universidades às quais se 
candidataram ou não tiveram os resultados de 
precisavam. O programa Clearing (Apuramento 
de vagas) encontra-se disponível de julho 
a setembro anualmente.

Oferta condicional Foi efetuada uma oferta 
a um estudante mas ele só pode frequentar a 
instituição de ensino se cumprirem as condições 
anexadas. Normalmente, isto refere-se ao 
cumprimento do requisitos da classificação 
da universidade em questão.

Adiamento Reter uma oferta numa universidade 
selecionada até ao ano académico seguinte. 
Certifique-se de que o curso universitário aceita 
candidaturas para admissºao adiada.

Estágio da licenciatura Incorpora uma 
licenciatura, full honours degree, que facilita 
a formação académica e no trabalho.

Escolha/Oferta firme Uma escolha/oferta firme 
ocorre quando o seu filho 'decidiu firmemente 
aceitar' uma oferta condicional ou incondicional 
que lhe apresentada por uma universidade.

Ano zero Um ano adicional de estudo no 
início do curso universitário para permitir a um 
estudante cumprir os requisitos de admissão.

Bacharelato Dois terços de uma licenciatura. 
Vocacional e completamente flexível que 
permite aos estudantes estudar a tempo inteiro 
ou a tempo parcial.

Estágio de nível superior Incorpora 
qualificações académicas e vocacionais 
e aprendizagem dos níveis quatro a sete.

Certificação nacional de nível superior Um 
curso relacionado com o trabalho um nível abaixo 
da Licenciatura Nacional de Ensino Superior, 
fornecido por estabelecimentos de ensino 
superior e outros estabelecimentos de ensino.

Licenciatura nacional de ensino superior Um 
curso relacionado com o trabalho fornecido por 
estabelecimentos de ensino superior e outros 
estabelecimentos de ensino.

Licenciatura Um grau académico universitário 
atribuído por universidades e estabelecimentos 
de ensino superior

Escolha/Oferta de seguro O seguro refere-se 
a uma oferta que foi aceite como aquela que 
o seu filho pretende frequentar na eventualidade 
de uma falha da sua escolha firme.

Empréstimo para manutenção Um empréstimo 
ao qual os estudantes se podem candidatar, 
normalmente através da instituição Student 
Finance England, para os ajudar com as 
despesas de subsistência e alojamento. Este 
empréstimo é reembolsável quando o estudante 
tiver um salário acima de um determinado limiar.

GLOSSÁRIO

Teste dos meios Uma avaliação financeira do 
rendimento do agregado familiar do estudante 
para determinar o montante do empréstimo para 
manutenção para o qual o estudante é elegível, 
fornecido pelo Governo do Reino Unido para 
ajudar com as despesas de subsistência.

Curso pós-graduado Normalmente um 
Mestrado ou Doutoramento, um curso pós-
graduado é um curso de estudos e qualificação 
de alto nível e é alcançado depois de um 
estudante ter obtido uma licenciatura (o seu 
primeiro grau de qualificação).

Bolsas Um subsídio ou benefício financeiro 
fornecido a um estudante para ajudar a apoiar 
a sua educação. Normalmente é atribuído com 
base em mérito académico ou êxito excecional 
na área do desporto ou artes.

Curso patrocinado Os estudantes trabalham 
enquanto estudam. Pode ser uma licenciatura 
completa com um patrocínio total ou parcial 
de um entidade profissional e pode-se referir 
a um estágio de nível superior, bacharelato 
ou licenciatura.

Propinas O montante cobrado para estudar 
numa instituição de ensino superior. O montante 
máximo é definido pelo Governo.

UCAS O serviço Universities and Colleges 
Admissions Service (UCAS) é uma organização 
sediada no Reino Unido cujo papel princopal 
é operar o processo de candidatura às 
universidades britânicas. A candidatura a todas 
as universidades deve ser efetuada através do 
portal UCAS Apply (Candidatar-se através do 
UCAS) e não diretamente junto da universidade.

UCAS Extra Uma oportunidade para os 
estudantes sem ofertas (após o período 
de análise das candidaturas) se candidatarem 
a outras opções universitárias.

UCAS Track (Acompanhamento do UCAS) Após 
a submissão de uma candidatura e da receção 
de um email de boas-vindas, o progresso da 
candidatura pode ser consultado através do 
UCAS Online System (Sistema Online UCAS) 
a qualquer altura durante o processo.

Oferta incondicional Uma oferta sem quaisquer 
requisitos para o estudante, exceto a conclusão 
do seu programa de estudos.

Licenciatura Diploma recebido após um curso 
de estudos de três/quatro anos. Durante o curso, 
o estudante é designado como estudante de 
licenciatura (undergraduate) e, após a conclusão 
do curso, é designado como licenciado.

Para obter hiperligações úteis, visite 
takeyourplace.ac.uk/parents
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