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1. ESTUDAR NA SUÍÇA
1.1. Razões para estudar na Suíça
A Suíça é famosa em todo o mundo por muitas especialidades; entre elas os Alpes, cho-
colate e queijo, relógios e o canivete. A rica diversidade cultural e geográfica, o povo 
hospitaleiro e as delícias culinárias são apenas alguns dos muitos motivos para estudar 
neste pequeno país no coração da Europa. Você pode encontrar muitas outras razões 
aqui: Why Switzerland?

1.2. Sistema educacional
O sistema educacional suíço é conhecido por seus altos padrões, pela inovação e pela 
sua excelência acadêmica. Os estudantes internacionais representam cerca de 20% 
dos estudantes nas instituições educacionais suíças. Existem três tipos diferentes de 
universidades no sistema educacional único da Suíça.

Existem várias universidades, entre elas universidades de ciências aplicadas, de arte e 
música e faculdades no âmbito da pedagogia e da educação. Informe-se agora sobre 
todas as universidades credenciadas na Suíça e sobre os numerosos cursos de estudo 
que incluem os programas de Bacharelado, Mestrado e PHD.

1.3. Diversidade linguística
Os idiomas de ensino são muitos e variados. Há cursos ministrados nos idiomas nacionais 
alemão, francês e italiano, e muitos cursos são ministrados em inglês. Muitas vezes as 
universidades oferecem cursos de idiomas gratuitos para os alunos matriculados - uma 
ótima maneira de melhorar suas habilidades linguísticas enquanto você estuda!

1.4. Está preocupado com os custos?
Pode ser surpreendente, mas um bom argumento para estudar na Suíça, em compa-
ração com outros países europeus, são as baixas taxas de matrícula. Mesmo que a 
Suíça não seja um país barato em termos de custo de vida, um exemplo de orçamento 

 » Nos últimos 10 anos, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual tem 
classificado a Suíça como o país mais inovador do mundo.
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estudantil mostra que é possível de combinar vida acadêmica e social. Solicitar uma 
das muitas bolsas de estudo que também são oferecidas aos estudantes estrangeiros 
é uma forma adicional de complementar o custo dos estudos. Mais informações sobre 
as Bolsas de Excelência do Governo suíço para Doutorado, Pós-Doutorado e Pesquisa 
podem ser encontradas na seção Bolsas.

1.5. Quando começa?
O ano acadêmico nas universidades suíças começam em fevereiro no semestre da pri-
mavera e em setembro no semestre do outono. Mais informações e datas exatas podem 
ser encontradas no calendário acadêmico.

1.6. O que vem a seguir?
Sua matrícula em uma instituição suíça foi confirmada? Parabéns, isso é ótimo! Agora 
você tem que planejar sua estadia na Suíça. O primeiro passo para uma entrada bem-
-sucedida é obter um visto ou uma autorização de residência. Se você tiver qualquer 
outra dúvida relativa ao visto, entre em contato diretamente com o Consulado Geral da 
Suíça responsável em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Lá, todas as suas perguntas a 
respeito de sua entrada no país poderão ser respondidas.

Também é importante contratar um seguro saúde e encontrar uma acomodação ade-
quada. Algumas universidades oferecem quartos mobiliados que são alugados a estu-
dantes estrangeiros a preços subsidiados. Recomendamos que você entre em contato 
diretamente com a universidade, pois a maioria tem um serviço de hospedagem que 
ajuda os estudantes a encontrar hospedagem durante sua estadia na Suíça.

Esperamos que em breve você possa ver por si mesmo a diversidade, a beleza e a ex-
celência acadêmica da Suíça! Desejamos-lhe muito sucesso!

1.7. Suíços no Exterior
Confira as informações da associação Educationsuisse, que aconselha e apoia, tanto 
jovens suíços do exterior quanto estudantes de escolas suíças no exterior, que desejam 
prosseguir ou completar sua educação ou formação na Suíça.

 » A Suíça tem 25% de estudantes estrangeiros em suas universidades.
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2. INSTITUIÇÕES DE 
EDUCAÇÃO PRIVADAS

2.1. Boarding Schools 
A Swiss Learning foi fundada em 2006 por um grupo de prestigiadas escolas suíças 
que oferecem uma longa tradição em excelência educacional, com mais de 50 anos 
de experiência e gestão de internatos. São 13 escolas, das quais onze (11) são de Ensino 
Fundamental e Ensino Médio e duas (2) escolas de Hotelaria, que atendem critérios ri-
gorosos para fazer parte do grupo.

O idioma de ensino normalmente é o inglês, porém é possível estudar em outros idio-
mas dependendo do currículo escolhido, ou ainda optar por várias opções oferecidas 
dentro do currículo acadêmico de cada escola. 

A faixa etária para os cursos de Ensino Médio é de 14 a 17 anos, a partir de 17 anos para 
cursos de graduação e 21 anos para cursos de pós-graduação nas escolas de Hotelaria. 
Já para os cursos de férias, há programas que aceitam estudantes a partir de 4 anos e 
meio de idade.

Todas as escolas estão localizadas na Suíça, em ambientes urbanos ou alpinos, e pos-
suem excelente infraestrutura e qualidade acadêmica. Possuem também um sistema 
de cotas que aceita no máximo 10% de uma mesma nacionalidade, garantindo uma rica 
diversidade cultural.

A equipe da Swiss Learning possui um conhecimento detalhado para analisar minucio-
samente o perfil e exigências de cada estudante para recomendar a escola que melhor 
atenda às suas necessidades. A sede da Swiss Learning fica em Genebra na Suíça e 
nossa representação em São Paulo, no Brasil, ajuda a manter boas relações entre os 
dois países e facilita o contato para todos os estudantes e famílias brasileiras interessa-
das nos estudos em uma das escolas da Swiss Learning ou em um programa de férias 
de curta duração, no verão ou no inverno.
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Para mais informações, por favor entrar em contato diretamente com a Representação 
da Swiss Learning no Brasil, a senhora Cristina Saito terá muito prazer em atende-lo.

Sra. Cristina Saito
Country Manager, Brazil
São Paulo
+55 (11) 99 782 6599
brazil@swisslearning.com

2.2. Ensino superior

Suíça, o berço da educação em Hospitalidade

O que é Hospitalidade?

Hospitalidade é um conceito ancestral que se refere à arte de receber bem. O estudo 
da hotelaria está inserido em seu contexto, porém, atualmente, a hospitalidade abrange 
também todas as áreas de serviços profissionais. Ter empatia, cordialidade e conexão 
com seus clientes são elementos fundamentais, e um grande diferencial na prestação 
de seu serviço com excelência.

O Swiss Education Group é o maior grupo privado de escolas de hospitalidade, negó-
cios e gastronomia da Suíça:

A aliança abrange quatro escolas, que estão listadas dentro das 10 primeiras posições 
na categoria de Gerenciamento de Hospitalidade e Lazer do ranking QS.

 » Com uma longa tradição em excelência educacional, as escolas possuem 
também um sistema de cotas que aceita no máximo 10% de uma mesma na-
cionalidade, garantindo uma rica diversidade cultural.
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• SHMS, Swiss Hotel Management School – www.shms.com

• César Ritz Colleges Switzerland – www.cesarritzcolleges.edu

• Hotel Institute Montreux – www.him.ch

• Culinary Arts Academy Switzerland – www.culinaryartsswitzerland.com

Cursos de Diploma, Graduação (Bachelor) e Mestrados acadêmicos e profissionais, 
todos com especializações em hotelaria tradicional, artes culinárias, gestão de marcas 
de luxo, gestão de eventos, RH, finanças, design, entre outros. 

Todos os cursos são ministrados na língua inglesa e contam com hospedagem e ali-
mentação em campus próprio. Oferecemos estágios remunerados, que são também 
um componente importantíssimo dentro do sistema educacional suíço.

Sediada em Montreux, o Swiss Education Group conta com uma representação na ca-
pital do Brasil, Brasília, para facilitar o acesso às informações, pagamentos e processo 
de admissão para todos os interessados do Brasil. 

Sra. Daiane Lagger
Director of Marketing and Development Americas
SEG Latin America
Tel: +55 61 3037 9633 ou +55 61 99628 6102
dlagger@swisseducation.com
www.swisseducation.com

 » A indústria da hospitalidade representa 1 em cada 9 postos de trabalho no 
mundo. A Suíça é referência nesta área e o ponto de partida para uma car-
reira internacional! 
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3. BOLSAS
3.1. Bolsas de Estudo de Excelência do Governo Suíço para Doutorado, 

Pós-Doutorado e Pesquisa
Todos os anos, o governo suíço concede bolsas de excelência para promover o inter-
câmbio internacional e a cooperação em pesquisa entre a Suíça e mais de 180 outros 
países, incluindo o Brasil.

As oportunidades abrangem três modalidades acadêmicas, em todas as áreas de estudo.

• Doutorado em uma universidade suíça com duração máxima de 3 anos;

• Pós-Doutorado para Pesquisadores que já possuem um doutorado e desejam con-
duzir uma pesquisa de pós-doutorado em uma universidade suíça com duração 
máxima de 12 meses;

• Pesquisa para candidatos já inscritos em programas nacionais de doutorado, ou 
médicos que cursam especialização, que estejam interessados em fazer pesquisa 
em uma universidade suíça com duração máxima de 12 meses.

Os critérios de elegibilidade e mais informações sobre a próxima chamada, para o ano 
acadêmico de 2022-2023, com início da Bolsa em uma instituição suíça em setembro 
de 2022, estarão disponíveis na página da Comissão Federal de Bolsas para Estudantes 
Estrangeiros (FCS) a partir de agosto 2021.

Todos os interessados que atendam aos requisitos de admissão conforme o tipo de 
programa escolhido devem solicitar diretamente à Embaixada da Suíça no Brasil os do-
cumentos de candidatura, por meio do e-mail brasilia.bolsas@eda.admin.ch a partir de 
1º de agosto de 2021.

 » As universidades suíças de ciências aplicadas ETHZ e ETH estão entre as 20 
melhores universidades do mundo.
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A Embaixada da Suíça ressalta que encontrar uma universidade suíça, o programa de 
pós-graduação e um(a) orientador(a) é responsabilidade dos interessados.

Data limite para entrega dos dossiês de candidatura: 31.10.2021 (será considerada a 
data de postagem).

Endereço para envio: 
Embaixada da Suíça 
“Bolsa de Estudo” 
SES. Av. das Nações, Quadra 811, Lote 41 
70448-900 Brasília – DF

CUIDADO com chamadas fraudulentas de bolsa de estudo em nome do governo 
suíço 
A Secretaria de Estado da Educação e Pesquisa adverte contra falsos programas 
suíços de bolsas anunciados por e-mail. A Comissão Federal Suíça para Bolsas de 
Estudo para Estudantes Estrangeiros (FCS) nunca anuncia suas bolsas por e-mail. 
As bolsas são geridas diretamente pelas Embaixadas suíças em vários países.

A Comissão Federal Suíça para Bolsas de Estudo recomenda nunca responder a 
esses e-mails e acima de tudo para não enviar nenhum dinheiro.

3.2. Bolsas de Mestrado
Embora não existam bolsas de estudos de mestrado apoiadas pelo governo federal, 
várias universidades e empresas suíças oferecem bolsas por iniciativa própria. Confira 
as informações sobre bolsas de estudo oferecidas para estudantes de mestrado e MBA 
na página scholarships.

 » O Brasil é o país da América Latina com mais estudantes na Suíça.
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4. RECONHECIMENTO 
DE DIPLOMAS

4.1. Reconhecimento de diplomas suíços no Brasil
Para validar o diploma de uma universidade suíça no Brasil, o interessado deve procurar 
inicialmente uma universidade pública brasileira, que ofereça um curso semelhante ao 
da Suíça, visto que no Brasil, a revalidação de diplomas de ensino superior emitidos no 
exterior é de competência exclusiva das universidades. Maiores informações podem 
ser consultadas no Portal Consular do Ministério das Relações Exteriores.

4.2. Reconhecimento de diplomas estrangeiros na Suíça
Responsável pelo reconhecimento do diplomas estrangeiros, a Secretaria de Estado da 
Educação, Pesquisa e Inovação (SERI) da Suíça, fornece todas as informações necessá-
rias sobre este tópico em sua página Reconhecimento de Qualificações Estrangeiras, 
e resume as questões mais importantes relativas ao processo de validação do diploma 
na página FAQ.

 » Com 4 idiomas nacionais, a diversidade linguística é uma característica 
importante da Suíça.
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5. ESTADIAS LINGUÍSTICAS  
NA SUÍÇA

5.1. Pacotes para estadias linguísticas
O multilinguismo é uma característica que distingue a Suíça de outros países. Com seus 
quatro idiomas nacionais, alemão, francês, italiano e reto-românico, e numerosos dia-
letos, a Suíça é um destino perfeito para aqueles que desejam explorar novas culturas, 
costumes e línguas durante sua estadia linguística.

Há numerosas agências no Brasil e na Suíça especializadas em viagens linguísticas e 
que oferecem pacotes completos para uma estadia em diferentes cidades da Suíça. Su-
gerimos algumas opções abaixo e solicitamos que entre em contato diretamente com 
os fornecedores para comparar as ofertas, ou para obter mais informações, tais como 
condições e preços.

Para facilitar a sua busca, fornecemos abaixo dois endereços de fornecedores no Brasil (*):

• World Study
• Mundial Intercâmbio

Para facilitar sua busca, fornecemos abaixo três endereços de fornecedores na Suíça (*):

• LSI Switzerland
• VOXEA
• Scuola ILI
• Université de Genève (escola de verão)

 » A Suíça é conhecida por sua qualidade de vida, como evidenciado por estar 
entre os primeiros paises no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU.
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Esperamos que em breve você encontre uma 
oportunidade adequada para conhecer pessoalmente 
a Suíça e nossa diversidade linguística!

(*) Todas as informações sem garantia.
Você é uma escola de idiomas, que oferece pacotes completos para estadias na 
Suíça, e gostaria de ser mencionado em nosso site? Por favor, envie-nos seu pe-
dido: brasilia@eda.admin.ch.

5.2. Estadias e cursos para jovens suíços no exterior
Você tem suas raízes na Suíça e está interessado em conhecer melhor o país, o povo e 
a língua de seu país de origem?

Os programas de educação e estadias administrados pela Organização dos Suíços 
do Exterior (OSA) são projetados para ajudar os jovens suíços no exterior a melhor 
conhecer a Suíça, criar novos contatos e aperfeiçoar suas habilidades linguísticas.  
Clique aqui para se registrar para os cursos online.
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